
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER INFORMATIU 



1. PRESENTACIÓ 

 

El casal d’estiu de l’Associació Educativa Diveresports, utilitza la confiança i la proximitat 

com a eixos principals a l’hora de cuidar dels vostres fills, educant-los en els valors de la 

convivència, el respecte i la solidaritat.  

És un espai ideal on els infants no tindran temps d’avorrir-se gràcies als diferents jocs, 

activitats, gimcanes i tallers proposats per un equip de monitors professionals, 

qualificats i preparats per oferir un servei de qualitat.  

Està dirigit a tots els nens i nenes amb edats compreses entre els 3 i els 12 anys, 

escolaritzats en les etapes d’educació infantil i primària. És un casal obert i públic per a 

totes les famílies del nostre poble.  

 

2. CENTRE D’INTERÈS –  MILA I LILO, ELS AVENTURERS 

Aquest estiu, ens visiten al casal els aventurers Mila i Lilo, vinguts de la selva profunda, 

han decidit fer un viatge a diferents llocs del planeta per viure aventures. Per tal de 

poder avançar en el seu viatge necessitaran l’ajuda dels nois/noies del casal per superar 

els diferents reptes que els van apareixent. Gràcies a la col·laboració de tothom serem 

capaços de realitzar activitats, gimcanes, jocs, tallers,... i moltes coses més.  

Al casal, tindrem l’oportunitat d’ajudar a Mila i Lilo a aconseguir que tot els surti a la 

perfecció i puguin tornar a casa seva amb infinitat d’experiències noves.  

Us animeu a ajudar-los?  

Segur que ens ho passem d’allò més bé, i a sobre aprendrem un munt de coses noves!  

Aquest estiu, no us ho podeu perdre!  

Us esperem! 

 

 

 



3. OBJECTIUS DEL CASAL 

 

Objectius Generals 

 Promoure la participació dels alumnes en diferents activitats lúdiques-

educatives que els permeti el millor aprofitament del temps lliure. 

 Conciliar la vida laboral dels pares amb la vida familiar, en concret amb les 

activitats en període de vacances. 

 Educar l'alumne en el respecte envers els altres, en l'entorn i les instal·lacions, 

del material que pogués emprar 

 Promocionar els valors de la convivència, la solidaritat i el respecte 

 Mostrar uns bons hàbits d’higiene i salut a l’hora de dinar.  

 

Objectius Específics 

 Desenvolupar la creativitat i la imaginació a partir de tallers artístics. 

 Treballar la psicomotricitat amb els diferents jocs i gimcanes. 

 Millorar el ritme musical del so amb el cos a partir de balls i danses. 

 Realitzar activitats accessibles per a tots els alumnes. 

 Potenciar la perspectiva ecològica mitjançant tallers de reciclatge.  

 
 

4. NORMATIVA DEL CASAL - ESCOLA LLUÍS VIVES 2018 
 

 
- El coordinador del Casal serà Gabi, Telèfon.: 695 55 89 85 

- Tots els infants tindran una assegurança contractada per l’empresa. 

- Les entrades i sortides del casal es realitzaran per la porta principal de l’escola. 

(Passeig del Ferrocarril, 266). 

- Es donarà 1 samarreta per cada nen/a que s’haurà de portar posada obligatòriament 

els dies de sortida, ja que facilita ràpidament la visualització i el reconeixement de 

l’infant.  

- Diàriament cal portar: 

a. Roba de recanvi 

b. Banyador, tovallola i xancles d’aigua. 



c. Esmorzar i Berenar (per a nens de tot el dia) 

d. Crema i gorra solar (crema solar posada a casa el dia de la sortida) 

e. Sabates esportives(sempre es fan jocs i en xancletes es perillós). 

Recomanem marcar la roba amb els noms per facilitar-nos retornar els 

possibles objectes perduts.  

 

- Es dina a les 13h aproximadament. El dinar és càtering  de l’empresa del menjador 

de l’escola: El menú del petit. Els alèrgics tenen dinar especial. 

- Des de www.diveresports.com podreu descarregar els documents del casal, els 

horaris setmanals, el menú del menjador o estar al dia de les últimes notícies. Les 

imatges les podreu veure mitjançant una contrasenya que us facilitarà el 

coordinador. 

- Totes les qüestions econòmiques seran resoltes al Despatx de DiverEsports per la 

responsable de les activitats extraescolars durant el curs escolar (Esmeralda). A 

partir de l’inici del casal, Gabi respondrà les qüestions relacionades amb el casal. 

 
5. SORTIDES 

 

- P3. No sortiran de l’escola per fer cap sortida. (exepció Happy Castell) 

- PARCS DELS VOLTANTS DE L’ESCOLA. De P4 a 6è.  

Alguns dies sortiran als parcs del voltant de l’escola a fer jocs, gimcanes i esmorzar. 

Portar sabates còmodes per poder caminar bé. (Aquest dia pot ser susceptible de 

canvi en funció de les condicions meteorològiques o altres inconvenients.) 

- PISCINA DE CAN ROCA. De 1r a 6è.  

Cada setmana, a partir de la 2a, es realitzarà una sortida a la piscina de Can Roca.  

Obligatori portar una motxilla amb tovallola, banyador i xancletes. (Aquest dia pot ser 

susceptible de canvi o anul·lació en funció de les condicions meteorològiques o per 

la data d’apertura del complex municipal).  

- DIA DE LES RODES. De 3r a 6è.  

Es farà una sortida a la platja en bicicleta, NO OBLIGATÒRIA, per als nens i nenes que els 

seus pares vegin capacitats per dur-la a terme.  



Anirem fins el Port Ginesta. Cal portar casc, bambes i  la samarreta de les sortides 

obligatòriament. Ens banyarem i esmorzarem. Per això cal portar una motxilla amb 

l’esmorzar, aigua, una tovallola i un banyador.  Esmorzarem a la platja després de 

banyar-nos. 

Els petits de p3 a 2n faran jocs i circuits amb patins i patinets.  

 

 

- HAPPY CASTELL. P3,P4,P5.  

Anirem amb els més petits a passar el matí a un parc infantil amb boles, tobogans, 

rampes i altres jocs on s’ho passaran molt bé. Tornarem a l’hora de dinar a l’escola. Els 

nens que marxen a les 13h, ho podran fer amb normalitat. 

- COSTA JUMP. De 1r a 6è 

Anirem al CostaJump de Gavà. CostaJump és un enorme parc de trampolins en una gran 

nau industrial que ofereix una zona de salt lliure de 40 trampolins interconnectats entre 

si, amb parets també elàstiques. A part de la zona de salts lliures tenim una zona de 

mates de bàsquet, una piscina de gomaespuma i moltes més activitats. 

 

*El desplaçament de les sortides als parcs, a la piscina o a la platja serà caminant i es 

necessari portar sabates còmodes per caminar bé. 

*Els dies de sortida cal extremar la puntualitat. 

*Portar crema posada de casa els dies de les sortides.   

 

 

 

 



6. SETMANES, HORARIS I PREUS. 
 
 

 
 

 

Preus amb descomptes aplicats 
per packs de setmanes 

1 2 3 4 5 6 

FINS   
13:00 

58€ 110€ 156€ 197€ 232€ 261€ 

FINS 
15:00 

79€ 150€ 213€ 268€ 316€ 355€ 

FINS 
17:00 

90€ 171€ 243€ 306€ 360€ 405€ 

5% 10% 15% 20% 25% 

 
- Descompte per Germans - 10% addicional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setmanes Horaris 

1. Del 25 al 28 de juny 
2. Del 1 al 5 de juliol 
3. Del 8 al 12 de juliol 
4. Del 15 al 19 de juliol 
5. Del 22 al 26 de juliol 
6. Del 29 al 2 d’agost 

9:00 a 13:00h (sense dinar) 
9:00 a 15:00h (amb dinar) 
9:00 a 17:00h (tot el dia) 

Acollida 
 8:00 a 9:00h 

1 dia  3€ 

Setmana  14€ 

Acollida 
8:30 a 9:00h 

1 dia  1,50€ 

Setmana  7€ 

Dinar 
eventual 

Preu  

15H 7€ 

17H 8€ 



7. INSCRIPCIÓ I SISTEMA DE PAGAMENT 
 

 
Dates: del 13 de MAIG fins al 7 de JUNY 

Lloc: Despatx de DIVERESPORTS a l’escola (Esme Coordinadora)  

Horari: Dilluns a Divendres de 16.30 h a 18.00 h.  

Telèfon de contacte: 695 55 89 85 

Al correu electrònic: extraescolarslluisvives@gmail.com 

 

Per formalitzar la inscripció, caldrà: 

- Omplir els fulls d’inscripció amb les dades personals del nen/a signat pels pares 

o tutors. 

- Adjuntar fotocòpia de la Cartilla de la Seguretat Social i del Carnet de 

Vacunacions. 

- Fer  pagament de l’activitat i portar el comprovant.  

a) En el cas de pagar en efectiu, a la coordinadora d’extraescolars. 

b) Si es tria l’opció per transferència bancària, l'ingrés s'ha d'efectuar en 

BANKIA número de compte que figura a continuació i presentar el resguard 

al coordinador del Casal.  

Bankia  ES80 2038 8937 84 6000158449 

 
*En el cas de tenir alguna Necessitat Educativa Especial, es OBLIGATORI donar la 
informació pertinent al coordinador i entregar una fotocòpia amb el Diagnòstic abans 
de l’ inici del casal, amb dues setmanes d’antelació. 
 

 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIONS.–DIVENDRES 7 DE JUNY 
  
 

 

mailto:extraescolarslluisvives@gmail.com
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SETMANA DEL 25 AL 28 DE JUNY  

HORARI  DILLUNS 24 DIMARTS 25  DIMECRES 26  DIJOUS 27  DIVENDRES 28  

*8-9 acollida 

9:00 – 9:30  

FESTIU 

SANT JOAN 

ENTRADA + PRESENTACIÓ 

9:30 – 11:00  Jocs de presentació  Gimcana de coordinació  

Sortida al parc de la 

TIROLINES 

Body painting 

11:00 – 11:30  ESMORZAR  ESMORZAR  ESMORZAR  

11:30 – 12:45   Jocs esportius  Tallers Jocs d’aigua  

13:00  SORTIDA PRIMER TORN 

13:00 – 14:00  DINAR  DINAR  DINAR  DINAR  

14:00 – 15:00  
TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

15:00  SORTIDA SEGON TORN 

15:00 – 17:00  Jocs de taula Papiroflèxia Cinema  Globoflèxia 

*Horaris i activitats susceptibles de canvi per adaptació a la bona dinàmica i a les edats dels infants. 
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SETMANA DEL 1 AL 5 DE JULIOL 

HORARI  DILLUNS 1  DIMARTS 2  DIMECRES 3  DIJOUS 4  DIVENDRES 5  

*8-9 acollida 

9:00 – 9:30  
ENTRADA + PRESENTACIÓ 

9:30 – 11:00  Jocs de benvinguda  Piscina de Can Roca 

1r a 6è 

 

Jocs d’aigua a l’escola 

P3, P4, P5 

Tallers “Dia de les rodes” 

Sortida a la platja 

 3r a 6è 

 

Rodes al pati 

P3 a 2n 

Gimcana bruta  

11:00 – 11:30  ESMORZAR  ESMORZAR  ESMORZAR  

11:30 – 12:45  Tallers Jocs de pista  Jocs d’aigua  

13:00  SORTIDA PRIMER TORN 

13:00 – 14:00  DINAR  DINAR  DINAR  DINAR  DINAR  

14:00 – 15:00  
TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

15:00  SORTIDA SEGON TORN 

15:00 – 17:00  Polseres i penjolls Conta contes Cuina freda Jocs de Taula Cinema 

*Horaris i activitats susceptibles de canvi per adaptació a la bona dinàmica i a les edats dels infants. 
** La sortida a la piscina de Can Roca estarà condicionada a la data d’apertura del complex municipal. 
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SETMANA DEL 8 AL 12 DE JULIOL 

HORARI  DILLUNS 8  DIMARTS 9  DIMECRES 10  DIJOUS 11  DIVENDRES 12  

*8-9 acollida 

9:00 – 9:30  
ENTRADA + PRESENTACIÓ 

9:30 – 11:00  Jocs de benvinguda  Piscina de Can Roca 

1r a 6è 

 

Jocs d’aigua a l’escola 

P3, P4, P5 

Gimcana bruta  

Sortida al parc de la 

MUNTANYETA 

Gimcana d’orientació  

11:00 – 11:30  ESMORZAR  ESMORZAR  ESMORZAR  

11:30 – 12:45  Tallers Cuina freda Jocs d’aigua 

13:00  SORTIDA PRIMER TORN 

13:00 – 14:00  DINAR  DINAR  DINAR  DINAR  DINAR  

14:00 – 15:00  
TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

15:00  SORTIDA SEGON TORN 

15:00 – 17:00   Teatre Tallers  Jocs d’aigua Massatges Jocs gegants  

*Horaris i activitats susceptibles de canvi per adaptació a la bona dinàmica i a les edats dels infants. 
** La sortida a la piscina de Can Roca estarà condicionada a la data d’apertura del complex municipal. 

 

  



11 

 

SETMANA DEL 15 AL 19 DE JULIOL 

HORARI  DILLUNS 15  DIMARTS 16  DIMECRES 17  DIJOUS 18  DIVENDRES 19  

*8-9 acollida 

9:00 – 9:30  
ENTRADA + PRESENTACIÓ 

9:30 – 11:00  Jocs de benvinguda  Piscina de Can Roca 

1r a 6è 

 

Jocs d’aigua a l’escola 

P3, P4, P5 

Jocs de psicomotricitat 

P3 a P5   

 

Sortida Costa Jump 

1a a 6è 

Sortida infantil  

Happy Castell 

P3 a P5   

 

Jocs gegants 

1a a 6è 

Tallers 

11:00 – 11:30  ESMORZAR  ESMORZAR  

11:30 – 12:45  Tallers Jocs d’aigua  

13:00  SORTIDA PRIMER TORN 

13:00 – 14:00  DINAR  DINAR  DINAR  DINAR  DINAR  

14:00 – 15:00  
TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

15:00  SORTIDA SEGON TORN 

15:00 – 17:00  Jocs de pista  Tallers Expressió corporal  Jocs de taula Jocs de pati 

*Horaris i activitats susceptibles de canvi per adaptació a la bona dinàmica i a les edats dels infants. 
** La sortida a la piscina de Can Roca estarà condicionada a la data d’apertura del complex municipal. 
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SETMANA DEL 22 AL 26 DE JULIOL 

HORARI  DILLUNS 22  DIMARTS 23  DIMECRES 24  DIJOUS 25  DIVENDRES 26  

*8-9 acollida 

9:00 – 9:30  
ENTRADA + PRESENTACIÓ 

9:30 – 11:00  Joc de benvinguda  Piscina de Can Roca 

1r a 6è 

 

Jocs d’aigua a l’escola 

P3, P4, P5  

Taller 

Sortida al  

PARC DE LA 

GRANOTA 

Dansa urbana 

11:00 – 11:30  ESMORZAR  ESMORZAR  ESMORZAR  

11:30 – 12:45  Jocs de pista  Jocs d’aigua  Jocs d’aigua  

13:00  SORTIDA PRIMER TORN 

13:00 – 14:00  DINAR  DINAR  DINAR  DINAR  DINAR  

14:00 – 15:00  
TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

15:00  SORTIDA SEGON TORN 

15:00 – 17:00  Taller Gimcana Massatges Cuina freda  Jocs de pista  

*Horaris i activitats susceptibles de canvi per adaptació a la bona dinàmica i a les edats dels infants. 
** La sortida a la piscina de Can Roca estarà condicionada a la data d’apertura del complex municipal. 
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SETMANA DEL 29 DE JULIOL AL 2 D’AGOST  
 

HORARI  DILLUNS 29  DIMARTS 30  DIMECRES 31  DIJOUS 1  DIVENDRES 2  

*8-9 acollida 

9:00 – 9:30  
ENTRADA + PRESENTACIÓ 

9:30 – 11:00  Jocs de benvinguda  Piscina de Can Roca 

1r a 6è 

 

Jocs d’aigua a l’escola 

P3, P4, P5 

Jocs sensorials 

Sortida al parc de la 

RAMBLA MARISOL 

Festa HOLI 

11:00 – 11:30  ESMORZAR  ESMORZAR  ESMORZAR  

11:30 – 12:45  Jocs gegants Tallers Jocs d’aigua  

13:00  SORTIDA PRIMER TORN 

13:00 – 14:00  DINAR  DINAR  DINAR  DINAR  DINAR  

14:00 – 15:00  
TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

TEMPS LLIURE / 

DESCANS  

15:00  SORTIDA SEGON TORN 

15:00 – 17:00  Teatre  Jocs d’aigua  Cinema Jocs de pista  Festa final  

*Horaris i activitats susceptibles de canvi per adaptació a la bona dinàmica i a les edats dels infants. 
** La sortida a la piscina de Can Roca estarà condicionada a la data d’apertura del complex municipal. 

 


