
Casalet 2017
Els Pins (Barcelona)
(del 6 al 20 de juny)

AIXÒ 
ÉS
ESTIU !!!



Horari

Casalet de juny de 15:30 h a 16:30 h

De 15:30 a 15.40 Trobada dels infants i presentació de l’activitat

15.40 a 16.15 Activitat

16.15 a 16.30 Recollir i comiat

AIXÒ ÉS ESTIU !!!



Programació diària

Dimarts 6 Dimecres 7 Dijous 8 Divendres 9

Jocs amb globus Taller de viseres Jocs tradicionals Jocs dansats

Dilluns 12 Dimarts 13 Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16

Taller pai pai L’estiu en forma!
(Circuït psicomotriu)

Jocs d’exterior Ens maquillem Gran gimcana de 
l’aigua

Dilluns 19 Dimarts 20

Jocs de pilota Creacions amb 
taps

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 preparat AIXÒ ÉS ESTIU!!!



Programació diària

Dimarts 6 Dimecres 7 Dijous 8 Divendres 9

Joc de proves Taller de cuina Jocs del món Jocs d’aigua

Dilluns 12 Dimarts 13 Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16

Taller amb taps Jocs esportius Jocs d’exterior Juguem a racons Gran gimcana de 
l’aigua

Dilluns 19 Dimarts 20

Música i ball Pot de sal

Nens i nenes de 1r a 3r



, Dimarts 6 Dimecres 7 Dijous 8 Divendres 9

Jocs dirigits
Senso-percepció

Jocs amb globus Gimcana 
esportiva

Jocs d’aigua

Dilluns 12 Dimarts 13 Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16

Taller polseres Jocs esportius Jocs de pistes Jocs interior Gran gimcana de 
l’aigua

Dilluns 19 Dimarts 20

Música i ball Taller monstre 
menja pàgines

Nens i nenes de 4t a 6è

Programació diària



Inscripcions i quotes

La 3a setmana de maig es farà un cartell informatiu per penjar a la entrada de l’escola i per 
poder penjar juntament amb aquesta informació a la web de l’AMPA i l’escola, d’aquesta 
manera es publicitarà el casalet i informar del procés d’inscripcions i les quotes a totes les 
famílies.

Les inscripcions es podran recollir a partir del 22 de maig i recollirà a l’escola del dia 
fins al 2 de juny de 9h a 9,30h, donar-li a la Mila.

El pagament de la inscripció s’efectuarà a través la quota del mes de juny de menjador, es a dir 
sobre 5 de juny, de tal manera que a l’inici d’aquesta activitat ja estarà pagada en la seva 
totalitat.

Inscripcions

Quota 18 € tot el casalet
Del 6 al 20 de juny de 15:30 a 16:30h

Un mínim de 20 nens/es  

Els nens/es esporàdics tindran que comprar un tiquet de menjador i un altre pel servei d’ acollida de la tarda amb un 

preu de 4€per poder quedar-se a tots dos serveis. Els fixes  de dies concrets se’ls hi cobrarà la part proporcional.


