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ACTIVITATS D’ESTIU 2023 
 

Estructura de les activitats d’estiu 
 

Els criteris pels quals estan fonamentades les activitats del Casal d’estiu del 

Col·legi Sant Gabriel  són els de participació i col·laboració. El Casal està obert 

als infants de fora de l’escola. 
 

Els nostres objectius són: que els nens i nenes que hi participen als nostres 

casals aprenguin a gaudir mitjançant el joc (desenvolupant les capacitats 

motrius i creatives), tot millorant les relacions socials, el respecte i la 

solidaritat entre ells. Enguany el centre d’interès serà “LA VOLTA AL MÓN / 

AROUND THE WORLD”, on els nens i nenes aprendran l’anglès de forma 

lúdica, fent diferents jocs i activitats dirigides i realitzant un viatge imaginari 

per tot el món. 
 

Els grups de treball i les activitats estan estructurats i dissenyats en  base a 

l’edat dels participants.  
 

 
(Acollida matinal gratuïta de 8 a 9h) 

    

Tiquet de menjador puntual : 12€ (inclou de 13 a 15h) 

 
Tiquet de menjador i tarda puntual : 15€ (inclou de 13 a 17h) 

 

Tiquet de tarda puntual: 5€ (inclou de 15 a 17h) 

 
 
 
 
 

TORNS EDATS PLACES  PREUS PER TORN 

1. Del 26 al 30 de juny  De 3 a 12 anys 100 

70€ (de 9 a 13h) 

120€ (de 9 a 15h) 

135€ (de 9 a 17h) 

 

 2. Del 3 al 7 de juliol De 3 a 12 anys 100 

 3. Del 10 al 14 de juliol De 3 a 12 anys 100 

 4. Del 17 al 21 de juliol De 3 a 12 anys 100 

 5. Del 24 al 28 de juliol De 3 a 12 anys 100 
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PROGRAMACIÓ APROXIMADA SETMANAL 

 
CENTRE D’INTERÈS:  “LA VOLTA AL MÓN / AROUND THE WORLD” 

 
 
 

 

GRUP INFANTIL (P3/P4/P5) 

HORARI / DIES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 a 9,15 h Welcome! Good morning! 

DAY EXCURSION  
O FESTA DELS 

INFLABLES 

Good morning! Good morning! 

9,15 a 10,30 h Jocs de coneixença 
Taller de contes  

“VIATGEM” 
Taller d’expressió “sobre rodes” 

10,30 a 11 h Breakfast time Breakfast time Breakfast time Breakfast time 

11 a 12 h Jocs d’aigua Jocs d’aigua Jocs d’aigua Festa final de torn 
Jocs d’aigua, 
disfresses... 12 a 13 h Psicomotricitat Jocs tradicionals Esports 

13 a 14 h LUNCH TIME 

14 a 15 h PLAYTIME (descans i/o joc lliure) 

15 a 17 h Activitats variades segons inscripcions i edats: esports, tallers, jocs de taula, cinema... 

GRUP PRIMÀRIA 

HORARI / DIES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 a 9,15 h Welcome! Good morning! 

DAY EXCURSION 
O FESTA DELS 

INFLABLES 

Good morning! Good morning! 

9,15 a 10,30 h Jocs de coneixença 
Esports dirigits en 

anglès 
Jocs dirigits en 

anglès 
“sobre rodes” 

10,30 a 11 h Breakfast time Breakfast time Breakfast time Breakfast time 

11 a 12 h Jocs d’aigua Jocs d’aigua Jocs d’aigua Festa final de torn 
Jocs d’aigua, 
disfresses... 12 a 13 h Jocs tradicionals Taller artístic Esports 

13 a 14 h LUNCH TIME 

14 a 15 h PLAYTIME (descans i/o joc lliure) 

15 a 17 h Activitats variades segons inscripcions i edats: esports, tallers, jocs de taula, cinema... 
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Sortides “orientatives” 2023 

 

Torn 1 

Data Lloc 
Dimecres 28 de juny “Per concretar” 

 
Torn 2 

Data Lloc 
Dimecres 5 de juliol Festa dels Inflables 

 

Torn 3 

Data Lloc 
Dimecres 12 de juliol “Per concretar” 

 
Torn 4 

Data Lloc 
Dimecres 19 de juliol Festa dels Inflables 

 

Torn 5 

Data Lloc 
Dimecres 26 de juliol “Per concretar” 

 

 

 
 

 

(*)Les sortides d’aquest casal son susceptibles de variacions segons disponibilitat. 
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ACTIVITATS  D’ESTIU 2023                                                                                Full Informatiu 

Casal Lúdic-esportiu. 

 

1. Els nens-es hauran de portar roba esportiva còmoda i fresca així com calçat esportiu 

adequat. Igualment porteu roba de recanvi (especialment els més petits).  

2. Els dies que toqui jocs d’aigua, els nens-es hauran de portar la roba de bany, consistent 

en banyador, xancletes i  tovallola. 

3. Marqueu la roba del nen-a amb el seu nom. 

4. Porteu i recolliu el nen-a amb la màxima puntualitat. 

- Comuniqueu al monitor-a quines persones poden recollir el vostre fill-a. 

- Si el vostre fill-a és menor de 10 anys i pot marxar sol a casa, informeu amb una 

nota el monitor-a. 

5. Si el nen-a no pot assistir a l’activitat durant 1 o més dies informeu el monitor-a del 

grup o bé truqueu al tel. 93.451.99.95 (Diver-esport) o al  93.462.00.22 (Col·legi). 

6. Si el nen-a ha de prendre algun medicament durant l’activitat, o té qualsevol dada 

important sobre la seva salut, cal que ho comuniqueu per escrit (full d’administració de 

medicaments).  Porteu també la recepta mèdica. 

7. Sortides: enguany tornarem a realitzar sortides exteriors (de 9 a 13h) en autocar o, 

excepcionalment, en transport públic. Aquestes es realitzaran els dimecres de cada 

setmana, sempre i quan no toqui la Festa dels Inflables al col·legi (mirar quadre de 

sortides previstes). 

8. El dia de la reunió informativa s’aclariran tots els dubtes sobre el funcionament del 

casal.  Igualment es penjarà aquest dossier explicatiu a la pàgina web del col·legi.  

9. Tots els monitors-es estan titulats i són tècnics especialistes. 

10. Recomanem que els nens-es no portin rellotges, polseres, anells o objectes que puguin 

ser perillosos per a la realització de l’activitat. 

11. El menjar es realitzarà mitjançant càtering amb l’empresa de menjador escolar. 

12. En el moment de la inscripció se sol·licitarà als pares o tutors, fotocòpia de la targeta 

sanitària i del carnet de vacunació  actualitzat dels infants, com a mesura per garantir al 

conjunt dels participants la prevenció davant la transmissió de malalties que es puguin 

preveure. 

13. En cas de no cobrir el mínim de places establertes, l’entitat organitzadora podrà anul·lar 

l’activitat avisant amb un mínim de 15 dies abans del començament i tornarà el 100% de 

l’import pagat. 

14. Si és el participant qui anul·la la inscripció, sempre i quan ho notifiqui 15 dies abans del 

començament del casal (26 de juny), se li tornarà el 50 % de la inscripció. En la resta de 

casos no es tornarà cap import. 

15. En cas de cancel·lació de l’activitat, confinament d’algun grup del casal o no assistència 

d’algun nen o nena per causes majors com ara la COVID, només es retornarà el 50% de 

l’import total pagat (sempre i quan es notifiqui com a molt tard el divendres anterior al 

començament del torn en qüestió). Si el torn ha començat o es notifica al llarg del cap de 

setmana i es produeix algun d’aquests casos, no s’abonarà cap import. 

16. Totes les inscripcions realitzades amb menys de 15 dies d’antelació al començament del 

Casal (26 de juny) tindran un suplement de 25€ (en cas de quedar places) i totes les 

pròrrogues de torns tindran un suplement de 10€ (nens-es que ja estiguin inscrits al 

Casal i vulguin ampliar els torns als que es van apuntar). 
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17. El dimarts dia 2 de maig realitzarem la reunió informativa presencial a les 17:30h a la 

sala d’actes.  

18. Les inscripcions es podran realitzar presencialment el dilluns 22 i el dimarts 23 de 

maig de 17 a 19h a la biblioteca del col·legi. En aquest moment caldrà pagar en 

efectiu l’import total del casal o demanar-nos un número de compte per fer el 

pagament en un màxim de 2 dies. 

19.  A partir de dimecres dia 24 de maig es podran realitzar inscripcions descarregant-se 

el full d’inscripció de la web del Col·legi, omplint-lo i un cop signat enviant-lo a: 

sergi@diveresport.es (juntament amb el carnet de vacunació i la targeta sanitària del 

nen o nena), on el validarem i us passarem un número de compte on haureu de fer el 

pagament posant el nom i cognoms del nen o nena apuntat.  

20. Les famílies interessades en fer el “casalet” (infantil i primària) de 15 a 17h del 14 al 

22 de juny (7 dies) coincidint amb la jornada intensiva del col·legi, ens hauran 

d’enviar un correu de sol·licitud a: sergi@diveresport.es indicant el nom i cognoms 

del nen o nena, el curs i la classe. Preu: 45€. 

mailto:sergi@diveresport.es
mailto:sergi@diveresport.es

