
 

Organitza: Ampa de l’escola Pompeu Fabra i Ampa de l’escola Volerany  

VINE AL CASAL D’ESTIU 2016 

L’esquema del nostre casal  serà el següent:  

Els dilluns serà el dia de presentació general, d'emmarcament del centre d’interès, el dia 

en que presentarem les dinàmiques de grup que ens ajudaran a posar les pautes i a 

motivar als infants. D’aquesta manera, els nens/es que vinguin nous podran seguir 

perfectament el centre d’interès.  

 

Els divendres és el dia de la sortida pels entorns de Vilanova: Exposicions, platja, parcs, 

places i carrers.   

 

La resta de la setmana vetllarem pel ritme físic i psíquic de les activitats programades 

compensant els ritmes en funció de l’etapa evolutiva del nen/a. Activitats d’aigua, jocs 

motrius, esportius, dinàmiques de grup, piscina, gimcanes, tallers.... 

 

Serà un casal on treballarem el llenguatge (introduint l’anglès), la música, els esports, la 

plàstica, la capacitat de pensar, d’imaginar...i moltes sorpreses més. 

 

I com a activitats destacades tindrem:  

- Piscines per als més petits al pati de l’escola.  

- Una nit de bivac a l’escola. 

- Inflables per a saltar i passar-ho bé.  

- Festa de l’escuma i moltes sorpreses més.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casal d’estiu ‘16 
Escola Pompeu Fabra 

Vilanova i la Geltrú 

Un estiu de 

festa 

Del 27 de juny al 29 de juliol 
De dilluns a divendres de 9h a 13h 

 AMPA POMPEU FABRA 
Rambla Samà, 66    
08800 Vilanova i la Geltrú 
  93 815 84 87     ampa_pompeu@hotmail.com 
http://ampapompeufabra.wordpress.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvolgudes famílies ,  

Des de divertalia, empresa que enguany gestionarà el casal d’estiu, ens adrecem a 

vosaltres per tal d’informar-vos de la nostra metodologia i de tota la informació més 

important de cara al desenvolupament del casal:  

 

A Divertalia entenem el Casal d’Estiu com una activitat lúdica i educativa que té com a 

principal objectiu que els nens i nenes gaudeixin del seu temps de lleure d’una manera 

activa i divertida i aprenguin i experimentin amb activitats que normalment queden fora 

de les aules. A través de tota mena de recursos didàctics i socioculturals construirem un 

món màgic on repassarem tot el calendari festiu d’aquí i d’allà,  on els infants aprendran 

i desenvoluparan habilitats de relació amb el medi natural, jocs, esport i activitats de tot 

tipus. 

Dies: El casal es realitzarà del 27 de juny al 29 de juliol de 2016. 

Espai: Escola Pompeu Fabra de Vilanova i la Geltrú.   

 

Preus i horaris: 

Setmanes Preus 

1 Setmana 57,5€ 

2 Setmanes 110€ 

3 setmanes 155€ 

4 setmanes 190€ 

TOT el casal (5 setmanes) 220€ 

 

10% de descompte a partir del  segon germà 

- El preu de l’acollida de 8h a 9h del matí serà de: 2’5€ / dia  

- El preu de l’acollida de 13h a 14h del matí serà de: 2€ / dia  

- El preu del menjador de 13h a 15h en format “Càtering” serà de: 7€ / dia els nens/es fixes i de 

7’5€ / dia els esporàdics.  

- El preu del menjador de 13h a 15h en format “Carmanyola” serà de: 5€ / dia els nens/es fixes i de 

5’5€ / dia els esporàdics.  

 

PERÍODE D’INSCRIPCIONS: Del dia 9 al 27 de MAIG  

De 16:30h a 18h a l’AMPA de l’escola Pompeu Fabra (Rambla Samà, 66) i també a través dels correus 

electrònics següents:  

Ampa_pompeu@hotmail.com / Telèfon: 93.815.84.85 (AMPA)  

I també a través de la web de l’escola Volerany: ampaescolavolerany.wordpress.com 

 

REUNIÓ informativa: Per tal d’explicar els horaris, els preus, l’organització del casal...us proposem als 

interessats/des una reunió el proper dimecres 4 de maig a les 16:45h a l’escola Pompeu Fabra.  

*Hi haurà servei de cangur  

 

REUNIÓ per als inscrits al casal: Per tal d’explicar el centre d’interès, conèixer els monitors/es, les 

activitats i tota la informació més detallada per als nens/es inscrits, farem la reunió el dilluns 13  de 

juny a les 17h a l’escola Pompeu Fabra.  

*Hi haurà servei de cangur  

 

El casal d’estiu d’aquest tindrà com a centre d’interès el calendari festiu i tradicional:  

Volem potenciar la cultura popular i tradicional, fent-la més viva i participativa. Fomentarem la 

cultura a través del seu descobriment i aprenentatge i la seva posterior identificació, per tal que els 

infants (el nostre “planter”) pugui protegir-la i fer-ne difusió més enllà de les pròpies dinàmiques i 

activitats que desenvoluparan al casal d’estiu.  

A través d’aquest centre d’interès treballarem el medi ambient, la socialització, la convivència... així 

com també, dinàmiques de grup, tallers de tot tipus, teatre, danses, cançons, cercaviles, jocs 

tradicionals... 


