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1. PRESENTACIÓ  

 

El casal d’estiu de l’Associació Educativa Diver-Esports 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.   

 

Es 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 –  UNA VOLTA AL MÓN 

 

L’eix transversal del casal serà “Una volta al món”, on durant les setmanes es plantejaran 

diferents reptes i situacions que pretenen promoure el coneixement i treball de les diferents 

continents del món; Àsia, África, América del nord, América del sud, Antàrtida, Europa i 

Oceania. 

 

Al llarg del casal s’aniran realitzant activitats relacionades amb els diferents continents del 

món, on els participants treballaran de forma lúdica i adaptada. És faran activitats diverses 

on es buscarà el desenvolupament integral dels participants a tots els nivells mitjançant 

activitats divertides i atractives per aquests. 

 

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! 
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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.  

 

● Gaudir de les propostes lúdico-educatives que s’ofereixen. 

 

● Atendre i garantir l’atenció a la diversitat i la inclusió en el temps d’oci. 

 

 

Objectius Específics: 

 

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

 

● Potenciar la creativitat i expressió dels participants a partir de tot tipus d’activitats. 

 

● Treballar la psicomotricitat amb els diferents jocs i gimcanes. 

 

● Millorar el ritme musical del so amb el cos a partir de balls i danses típiques de cada 

continents. 

 

● Realitzar activitats accessibles per a tots els alumnes. 

 

● Acompanyar l’infant en el seu plaer de gaudir de les propostes dels temps d’oci. 

 

● Acompanyar i vetllar perquè tots els infants se sentin acollits en els espais del Casal. 

 

● Adequar les propostes lúdico-educaties en funció de les característiques i 

necessitats dels infants. 
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4. NORMATIVA DEL CASAL - ESCOLA LLUÍS VIVES 2022 

 

● La coordinadora del Casal serà Mar i Tamara, Telèfon: 695 55 89 85 

 

● Per a la realització del casal ha d’haver un mínim de 15 participants per setmana. 

En cas de no arribar a aquest mínim de participació, l’Associació Educativa Diver-

Esports avisarà a les famílies afectades. 

 

● 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 del nen. 

 

● 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 es cuina pròpia de l’empresa del 

menjador de l’escola: El menú del petit. (Per determinar si serà cuina pròpia o 

càtering). Els al·lèrgics i intolerants tenen dinar especial, cal especificar a la 

inscripció.  

 

● 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 la 

coordinadora. 

 

● Totes les qüestions organitzatives/econòmiques relacionades amb el casal  seran 

resoltes al Despatx de Diver-Esports a l’escola  per la responsable de les activitats 

extraescolars durant el curs escolar (Esmeralda), a partir de l’inici del casal, Mar o 

Tamara respondran les qüestions relacionades amb el casal. 
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5. SETMANES, HORARIS I PREUS  

 

Setmanes Horari 

1. Del 27 de juny al 1 de juliol 
2. Del 4 al 8 de juliol 
3. Del 11 al 15 de juliol 
4. Del 18 al 22 de juliol 
5. Del 25 al 29 de juliol 

 

 
09:00 a 13:00h (sense dinar) 

09:00 a 15:00 (amb dinar) 
09:00 a 17:00 (tot el dia) 

 

 

 Preus amb descomptes aplicats per packs de setmanes 

1 2 3 4 5 

FINS 13:00 60€ 120€ 171€ 216€ 255€ 

FINS 15:00 90€ 180€ 256€ 324€ 382€ 

FINS 17:00 100€ 200€ 285€ 360€ 425€ 

 5% 10% 15% 

 

  

Acollida 
08:00 a 09:00 

 Dinar eventual Preu 

1 dia 3€ Sortida 15h 7€ 

Setmana 14€ Sortida 17h 9€ 

Acollida  
08:30 a 09:00 

 

1 dia 1,50€ 

Setmana 7€ 

 

- Descompte per germans – 10% addicional. 
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6. AJUDES I BEQUES 

 

Com cada curs, us exposem a continuació les ajudes i beques a les quals les famílies tenen 

accés per facilitar la participació dins d’un casal d’estiu. 

 

Les ajudes principals són: 

 

● Ajudes de serveis socials. Per accedir a aquestes ajudes, les famílies s’hauran de 

dirigir a la persona referent de Serveis Socials que té l’escola Lluís Vives i gestionar 

directament aquest tràmit amb ell/a. 

 

● Beques de Joventut. Tota la informació sobre l’ajuda i la sol·licitud de l’ajuda es 

podrà realitzar a la pàgina de l’Ajuntament de Castelldefels una vegada hagin surti 

les sol·licituds. Encara no hi ha cap informació al respecte, en quant tinguem alguna 

informació os la farem arribar. 

 
 

6. INSCRIPCIÓ I SISTEMA DE PAGAMENT: 

 

Dates d’inscripció: del 9 DE MAIG fins al 10 DE JUNY 

Lloc: és realitzarà una preinscripció de forma telemàtica entrant en l’enllaç següent:  

https://forms.gle/egM6KqCx2ZEQytM5A 
 

Una vegada hagi finalitzat el període d’inscripció es tancarà el formulari i no es podrà 

apuntar ningú més, a excepció que quedin places lliures en alguna setmana.  Una vegada 

s’acabi el termini d’inscripció el dia 10 de juny, Diver Esports és posarà en contacte amb les 

famílies per informar sobre la realització del casal.  

 

Telèfon de contacte: 695 55 89 85 (dilluns a divendres en horari de 16h a 18h). 

 

Per formalitzar la inscripció, caldrà quan us indiqui el coordinador: 

 

- Adjuntar fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social i Carnet de Vacunacions al 

dia. 

 

- En el cas de tenir alguna Necessitat específiques de suport educatiu (NESE), és 

OBLIGATORI donar la informació pertinent al coordinador/a i entregar una fotocòpia 

amb el diagnòstic abans del inici del casal, amb la major antelació possible per poder 

gestionar el monitor/a de suport. 

 

- Fer l’ingrés per transferència bancària al nº de compte indicat a sota i enviar el 

comprovant d’aquest.  

 

CaixaBank ES61 2100 8867 5113 0031 8586 

https://forms.gle/egM6KqCx2ZEQytM5A
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7. PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ 

 

La distribució horària del dia a dia durant el casal serà la següent: 

- 9:00   Benvinguda dels participants 

- 9:15   Explicació de les activitats del dia 

- 9:30   Proposta d’activitat 1 

- 10:45 Temps de descans / esmorzar 

- 11:15 Proposta d’activitat 2 

- 12:45 Recollida i feedback de les activitats 

- 13:00 Sortida 1r torn / Menjador 

- 14:00 Temps de descans / Activitats tranquil·les 

- 15:00 Sortida 2n torn / Proposta d’activitat 3 

- 16:30 Espai de reflexió i feedback de grup 

- 17:00 Sortida 3r torn 

 

Quant a la proposta d’activitats que es realitzaran al llarg del casal, serà variada i adaptada 

a les condicions de cada grup.  

 

Algunes d’aquestes activitats que es desenvoluparan seran: 

 

- Jocs i activitats d’aigua 

- Jocs tradicionals a l’aire lliure 

- Jocs amb pilota 

- Manualitats amb materials diversos 

- Activitats de teatre, música, dansa i expressió corporal 

- Tallers de cuina 

- Conta-contes 

- Jocs musicals 

 

8. SORTIDES 

 

Aquest any tornem a tenir sortides. Farem dues sortides a la setmana: 

 

- Voltants de la zona: Els dimarts sortiran als parcs del voltant de l’escola a fer jocs, 

gimcanes i esmorzar. Cal portar sabates còmodes per poder caminar bé. (Aquest dia 

pot ser susceptible de canvi en funció de les condicions meteorològiques o altres 

inconvenients.) 

 

- Piscina CEM Can Roca a partir de 1r. Aquesta sortida la realitzarem tots els dijous. 

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) 
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- Sortida a “Catalunya en Miniatura”. El dilluns 11 de Juliol farem una sortida de tot el 

dia tot el casal. El desplaçament es farà en autocar des de l’escola.  

Visitarem l’exposició de maquetes, farem un circuit d’aventura, pujarem al tren 

panoràmic per fer un petit viatge i una estona a les zones d’aigua. 

Els nens que tenen horari fins les 15 o les 17h. tindran el pic-nic del menjador, els 

que marxin a dinar a casa hauran de portar el dinar per aquell dia. 

(Aquesta excursió pot ser susceptible a canvi en funció de l’espai “Catalunya en 

Miniatura”). 

 

*El desplaçament de les sortides als parcs i a la piscina 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMB EL SUPORT I COL·ABORACIÓ DE 


