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Inscrpcions i ampliacions

• Per ampliacions:
Contactar amb la coordinadora del casal 

Enviar un correu a: estiu.pinsbaloo@gmail.com dient el nom del nen/a i el torn

que volen ampliar.

• Per Inscripcions:

Entra a la web, omple el formulari, fes el pagament i envía’ns el comprovant a:

estiu.pinsbaloo@gmail.com

mailto:estiu.pinsbaloo@gmail.com


Horaris

L’horari base del casal és de 9h a 17h (MTD).

Acollida matinal: De 8h a 9h.

- Preu de tota la setmana d’acollida matinal: 12€.

- Preu de dies puntuals d’acollida matinal: 3€.

Acollida de tarda: De 17h a 18h (depenent de les necessitats i demanda de les famílies).

Altres possibilitats:

Torn M (de 9h a 13h).

Torn MD (de 9h a 15h amb dinar inclòs)



Centres d’interès

PRIMÀRIA

· Esports i danses arreu del món.

INFANTIL

· Els contes.

El casal d’estiu estarà basat en centres d’interès setmanals; totes les  
activitats estaran vinculades a aquests:



De vital importància….

• Es prega PUNTUALITAT a l’hora de les sortides dels nens i

nenes.

• En cas de no assistir al casal és obligatori informar a la
coordinadora de l’absència.

• En cas que, de manera puntual, reculli al nen/a una
persona diferent a l’habitual, haureu d’avisar
obligatòriament al monitor/a responsable de grup. A
més, aquesta persona, haurà d’identificar-se amb el
DNI facilitat prèviament.



• De 8h a 9h : Acollida matinal.

• De 9h a 10’15h: Activitats relacionades amb el centre d’interès (tallers /jocs de
pistes / gimcanes).

• 10’15h a 10’45h: Esmorzar.

• 10’45h a 12h: Jocs cooperatius / esports alternatius i col·lectius / curses  
d’orientació / jocs sensorials / jocs tradicionals / danses

• 12h a 13h: Jocs d’aigua.

• 13h a 15h : Dinar.

• 15h a 16h : Conte / jocs tranquils / dinàmiques de grup / jocs de cohesió de grup

• 16h a 17h : activitats lúdiques / talleristes.

El dia a dia al casal…



Programació Infantil
INFANTIL - 2 de Juliol - 6 de Juliol

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9h -10h Benvinguda i Jocs

Sortida l'ortiga de sant

cugat

Piscina Benvinguda i Jocs Benvinguda i Jocs

10h-10h30 Esmorzar i Joc Lliure Esmorzar i Joc Lliure Esmorzar i Joc Lliure Esmorzar i Joc Lliure

10h30 - 12h15
Presentació del compte 

setmanal
Psicomotricitat Centre d'interès Gimcana

12h - 12h30 Jocs d'aigua Jocs d'aigua Jocs d'aigua Jocs d'aigua

12h30-13h Preparació per dinar Preparació per dinar Preparació per dinar Preparació per dinar

13h15 - 14h15 Dinar Dinar Dinar Dinar

14h15 -15h Esbarjo o Migdiada Esbarjo o Migdiada Esbarjo o Migdiada Esbarjo o Migdiada

15h -16h15
Ambients: dibuixar terra 

amb guix
Centre d'interès Dansa/Balls

Finalització del centre 

d'interès

16h15 - 17h
Remullada i Preparació 

per la sortida

Remullada i Preparació 

per la sortida

Remullada i Preparació 

per la sortida

Remullada i Preparació

per la sortida



Programació primària
PRIMÀRIA - 9 de Juliol - 13 de Juliol

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9h -10h Deures de vacances

Cursa d'orientació al 

parc de l'oreneta

Deures de vacances

Sortida Green Indor Park

Deures de vacances

10h-10h30 Esmorzar i Joc Lliure Piscina Esmorzar i Joc Lliure

10h30 - 12h15
Presentació del centre 

d'interès
Jocs Esportius/jocs Video Musical

12h15 - 13h Jocs d'aigua Jocs d'aigua Esbarjo

13h15 - 14h15 Dinar Dinar Dinar Dinar

14h15 -15h Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo

15h -16h15 Jocs tradicionals Karaoke/got talent Taller de Dansa Guerra d'aigua

16h15 - 17h
Remullada i Preparació 

per la sortida

Remullada i Preparació 

per la sortida

Remullada i Preparació 

per la sortida

Remullada i Preparació

per la sortida



Espai menjador

• Aquelles persones que necessiteu que el vostre fill/a es quedi a dinar diesn pontuals, el cost de menú serà de 6 euros.*

*avisar com a molt tard el dia anterior.



Aquells nens/es que pateixin alguna  
intol·lerància o al·lèrgia alimentària és de  
vital importància que ho comuniqueu tant a  
coordinació com al seu monitor cap de grup.

IMPORTANT



• Roba còmode.

• Calçat esportiu tancat.

• Tovallola.

• Xancles.

• Banyador.

• Crema solar.

• Esmorzar

• Gorra.

• Ampolla d’aigua/Cantimplora.

• INFANTIL: Muda de recanvi per a deixar a l’escola.

Què cal portar cada dia ?



El nostre equip tècnic

Coordinació casal d’estiu

B

árbara Peña

Carla Vidal

Ània, Àngela, Leyre, Carla, Montse

També comptem amb monitors de suport i de pràctiques que ens
faciliten la tasca, i col·laboren a un millor funcionament del casal.

Monitores infantil

Bbara PeñaMonitors/es primària

Peña

Sandra, Àlex, Sara, Marc



Sortides



Planing de sortides
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Activitats complementàries

Setmana 1 25 26 Piscina Mundet 27 Granja 27 29 Climbat Piscina MUNDET, infantil i primària

Setmana 2 2

3 Mega gimcana a 
Montjuic

4 Piscina Mundet
5 Trobada esportiva 

als Pins
6 Piscina MUNDET, infantil i primària

3 L'Ortiga Sant Cugat

Setmana 3 9

10 Cursa d'orientació

11 Piscina Mundet
12 Green Indoor Park + 

Pernocta
13

Piscina MUNDET, infantil i primària i 
pernocta (a partir de P3)

10 CRARC

Setmana 4 18 Platja
17 Gimcana al Parc del 

laberint
18 Piscina Mundet 19

20 Selva de 
l'aventura 

Piscina MUNDET, infantil i primària

Setmana 5 23
24 Trobada Infantil a 

DMS
25 Piscina Mundet 26 Tibidabo 27 Piscina MUNDET, infantil i primària



Tallers i altres activitats!

Taller d'iniciació a Capoeira

Taller de danses africanes

Taller de màgia

Taller de Zumba

Taller de ioga

Tots els dilluns tindrem tallers impartits per experts de diferents àrees. 



Què cal portar a les sortides?

Cada setmana informarem de què cal portar a les sortides (segons  tipus 

d’activitat). De manera general, però, cal portar sempre:

• Gorra

• Crema solar

• Samarreta pròpia del casal d’estiu

• Ampolla d’aigua

• Dinar (en cas que sigui sortida de tot el dia, i no us quedeu a dinar  

habitualment).



Per precaució: 
polseres identificatives

En el cas dels més petits, els nens i nenes del
casal, duran una polsera identificativa al
canell amb el telèfon de coordinació en cas
de que pogués passar alguna cosa.



Drets d’imatge

• Al llarg del casal d’estiu, es realitzaran fotografies a la gran majoria
d’activitats que es duran a terme amb els nens i nenes. Les fotografies es  
penjaran al BLOG propi del casal d’estiu i/o a altres xarxes socials pròpies 
de  l’entitat.

En cas d’oposar-se a aquest fet, i no signar els drets
d’imatge, és obligatori comunicar-ho a coordinació i

als monitors/es responsables dels nen o nena.



Comunicació FAMÍLIES –
EQUIP TÈCNIC

• Feedback diari i personal amb els monitors/es responsables de grup.

• Plafons informatius físics a l’entrada de l’escola.

• Via correu electrònic: estiu.pinsbaloo@gmail.com

• Via telèfon de contacte amb coordinació (casos urgents): 665 03 54 38 (Carla)

• BLOG del casal d’estiu: casalpinsbaloo.wordpress.com

• En el cas dels més petits: AGENDA VIATGERA.

mailto:estiupinsbaloo@gmail.com
http://casalpinsbaloo.wordpress.com/


PRECS i PREGUNTES

Algun dubte?



Contacta amb nosaltres!

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CIUTAT VELLA

C/ Flassaders, nº 23 (Metro Jaume I, L-4), 08003 – Barcelona  

Telèfon: 93.302.28.77

Correu electrònic: estiu.pinsbaloo@gmail.com

mailto:estiupinsbaloo@gmail.com


Moltes gràcies per la vostra atenció!


