QUI SOM?
DIRECTORS-ES DEL CASAL
Queralt Llorens Torrents

Anabel López Garcia

Xavier Llorens Torrents

(Escola Esteve Barrachina)

(Local Zona de Joc)

(Escola Esteve Barrachina)

Directora i coordinadora del

Directora i gestió comptable

Director i coordinador del

casal

Telf: 931297954

grup de grans
Telf: 617981053

Telf: 617981053

EQUIP DE MONITORS
Els nostres monitors son professionals del sector, amb anys d’ experiència tant en el món infantil com
en el món del lleure, així com els especialistes en esports, tallers, infants amb necessitats especials i
d’ altres activitats. Tots ells compten amb la titulació corresponent, treballant sobre un rati d’ un
monitor cada 8 infants (de 3 a 5 anys) i amb un monitor cada 10 infants (de 6 a 12 anys).
La nostra prioritat és que els nens creixin a gust i en convivència amb la societat on viuen, que
aprenguin valors tan essencials com el companyerisme i el respecte a les persones i que siguin crítics
amb el món on viuen.
Sempre, a través dels jocs, tallers, històries i aventures que vivim en totes les nostres activitats,
perquè creiem que aquesta és la millor manera d'educar.
Totes les nostres activitats inclouen
*Director/a de lleure titulat/da i experimentat/da.
*Equip de monitors/es titulats/des i especialitzats/des.
*Assegurances de RC i accidents incloses.
*Notificació amb inspecció de joventut.
*Atenció a les famílies

PER ELS MES PETITS, INFANTIL (P3,P4,P5)
Els més petits podran gaudir del temps entre activitats, jocs i tallers, gimcanes , jocs d’ aigua,
psicomotricitat, i mil tallers i activitats preparades perquè els infants s’ho passin d’allò mes bé.
PER ALS MES GRANS, CICLE INICIAL, MITJÀ I SUPERIOR ( de 1er a 6é )
I per als més grans del casal, us oferim un temps ple de tallers més elaborats, tot tipus d’ esports d’
equip per enfortir la col·laboració entre companys, platja , esports a l’ aire lliure i experimenta, on
realitzarem diferents experiments.
Tots els nens realitzaran una sortida local setmanal, on poder realitzar diferents activitats fora de l’
ambient del casal.
INFANTIL
HORARI

DILLUNS

DIMARTS

9’10-9’30

Benvinguda

9’30-10’00

Esmorzar

10’00-11’00

Jocs de pistes

11’00-12’00
12’30-12’50

Soc artista

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Explicació del dia

Explicació del dia

Explicació del dia

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Piscinetes i jocs
d’aigua

Sona la música
Sortida local

Jocs d’aigua

Activitats i jocs

Activitats i jocs

12’50-13’10

Recollida

13’10-13’30

Rentem mans/preparar taula

13’30-14’50

Menjador

14’50-15’10

Recollida

15’10-16’00

Vídeo/ludoteca/Racons

16’00-16’50

Activitats

FESTA

Danses i cançons

16’50-17’00

Gimnàs

Taller

Gimnàs

DIJOUS

DIVENDRES

Recollida
PRIMARIA

HORARI

DILLUNS

DIMARTS

9’10-9’30

Benvinguda

Explicació del dia

Explicació del dia

Explicació del dia

9’30-10’00

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

10’00-11’00

Multiesports
Platja

Festa

11’00-12’00
12’30-12’50

Tallers

Jocs d’aigua

DIMECRES

Sortida local

Activitats i jocs

Activitats i jocs

12’50-13’10

Recollida

13’10-13’30

Rentem mans/preparar taula

13’30-14’50

Menjador

14’50-15’10

Recollida

15’10-16’00

Vídeo/ludoteca/Racons

16’00-16’50
16’50-17’00

Activitats

Gimnàs

Manualitats
Recollida

Jocs de pistes

Festa

HORARI

Esporàdic
dia

PREU
setmana

Matí

9'00-13'00h

18,00 €

60,00 €

Matí + menjador

9'00-15'00h

24,00 €

85,00 €

Matí- menjador- tarda

9'00-17'00h

28,00 €

95,00 €

8'00-9'00h

5,00 €

15,00€

10’,00€

-------

Acollida matí

Menjador, inclou fins les 17h

Informació Addicional:
La DATA D’INSCRIPCIÓ és fins al 22 de Juliol.
Podeu abonar el total del casal fins el dia 22 de Juliol.
Un cop començat el Casal NO ES RETORNARAN els diners en cas de baixa voluntària.
Totes les inscripcions han de portar la documentació demanada, sinó, no es donarà com
a vàlida.
• Les inscripcions es poden fer arribar via e-mail, a l’adreça: zonadejoc@hotmail.com
(amb la documentació signada i escanejada)
• Esporàdics: El pagament s’efectuarà el dia que es porti l’ infant al Casal.
•
•
•
•

