
Escola Montserrat Vayreda (del  10 al 21 de juny)
Lladó

Casalet2019

Ampa Montserrat 
Vayreda



Casalet de juny : del 10 al 21 de juny 
de 15:00 a 16:30

De 15:00 a 15.10 Trobada dels infants i presentació de l’activitat

15.10 a 16.15 Activitat

16.15 a 16.30 Recollida, valoració i comiat

Arriba l’estiu!

Horari:



Nens i nenes de P3 a P5

Enguany us proposem que durant les tardes del Casalet, fem activitats per rebre l’estiu!!! 

Cada dia farem una aventura diferent que ens ajudarà a tenir preparar-nos perquè... arriba l’estiu!

Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14

Jocs de cohesió de 
grups Jocs de proves

Taller d’animals 
marins Jocs Tradicionals Jocs d’aigua

Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20 Divendres 21

Taller de viseres L’estiu en forma 
(circuit psicomotriu)

Jocs d’exterior Taller de joguines 
reciclades

Gran gimcana de 
l’aigua

Una bossa equipada per fer jocs d’aigua (banyador  tovallola , xancletes , protecció solar  i gorra  )  ;  

i el berenar de cada dia !!!!!!  

Programació diària:



Nens i nenes de 1r a 6è

Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14

Jocs de cohesió 
de grup

Gimcana de 
proves

Taller: El sobre de 
les paraules 

boniques

Jocs esportius a 
cegues

Corre aigües

Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20 Divendres 21

Jocs cooperatius Jocs esportius Taller de jocs amb 
material de 
reciclatge

Jocs del món Gran gimcana de 
l’aigua

Una bossa equipada per fer jocs d’aigua (banyador  tovallola , xancletes , protecció solar  i gorra  )  ;  

i el berenar de cada dia !!!!!!  

Programació diària:



Preus i inscripcions

Les inscripcions es faran a la mateixa web que les extraescolars

https://escoles.fundesplai.org/escola-montserrat-vayreda-trullol/

El periode d’inscripcions serà del 13 al 31 de maig.
Places limitades

Preus:
Tot el casalet de 15:00 a 16:30         35€

Un dia esporàdic de 15 a 16:30          5€



Dubtes?
Les famílies que vulguin fer ús esporàdicament del servei, ho 
hauran de comunicar el dia abans.

Per qualsevol dubte i/o aclariment us podeu posar en contacte:

Teresa Costa
Tel. 663236633
Mail: tcosta@fundesplai.org


