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PRESENTACIÓ I OBJECTIUS GENERALS  
 

Us presentem la proposta d’activitats de casal d’estiu, elaborada  per l’equip de 

desenvolupament de projectes educatius, de l’empresa KRONOSLLEURE. 

Apostem per un casal  de qualitat i entenem que els projectes han de comptar amb un 

component pedagògic, educatiu i sobre tot lúdic. 

És una proposta lúdica i refrescant per gaudir de l’estiu, que pretén esdevenir una alternativa 

engrescadora en el lleure dels infants i un espai per la construcció de relacions, per la experimentació, 

la creació i la diversió. Sense oblidar la part educativa de totes les activitats que  ets realitzen. 

El centre d’interès que us proposem és un emocionant viatge a traves del temps per 

conèixer L’Època medieval. Ens transportarem a un territori màgic habitat per valerosos 

cavallers, princeses captives en una torre, bruixot que fan encanteris, dracs i altres bestioles 

terribles.....o no tant!!  

Totes les activitats i sortides estaran planificades utilitzant el mateix fil conductor.   

El nostre ideari i objectius principals són: 

 Afavorir el desenvolupament integral del infant, potenciant l’expressió  verbal, 

l’autoestima i la seguretat personal. 

 Programar unes activitats educatives,engrescadores i entretingudes, amb un centre 

d’interès comú i atractiu.  

 Fomentar l’ utilització de materials de rebuig per a realitzar les activitats.  

 Incloure l’educació en valors per fomentar les relacions socials mitjançant el di{leg, el 

respecte, la convivència, la solidaritat i el companyerisme. 

 Potenciar i estimular les relacions personals mitjançant el desenvolupament de les 

activitats en grup i la convivència diària. 

 Apropar al infant al seu entorn més immediat, fent-lo coneixedor i partícip de tot allò 

que l’envolta.  

 

El casal d’estiu dins al centre escolar ofereix als infants la possibilitat de redescobrir el seu 

entorn més proper, i transformar l’escola en un espai lúdic i diferent, on realitzen activitats de lleure a 

prop de les famílies i gaudeixen de les vacances. 
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Axis mateix, és una demanda social per tal de fer compatibles els horaris dels pares, amb la 

imprescindible atenció als fills. També és interessant per aquells pares que encara que no treballin, 

volen oferir als seus fills una alternativa educativa i lúdica, de passar l’estiu.  

Els infants estan en contacte amb el medi urbà descobrint, valorant i aprofitant la gran varietat 

de recursos que ofereix el seu entorn immediat. És una activitat molt flexible que permet a l’equip de 

monitors adaptar-se f{cilment a la dispersió d’edats dels participants, a la quantitat i les 

característiques d’aquests.  

DURADA I LLOC DE REALITZACIÓ: 

Centre: CEIP França 

Localitat: Terrassa 

Curs:2011/2012 

Durada: del 25 de juny al 27 de juliol 

Horari: Setmanal, de 9h. a 13h i de 15h a 17h. 

Altres serveis: Acollida matí, menjador.  

Centre d’interès: “ El regne de Camelot”  

Eix d’animació: El drac 

PARTICIPANTS 

El casal és obert a tots els nens/es de P-3 a 1é de primària tot i que es pot fer extensible i adaptar a altres edats. 
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COM FUNCIONA EL CASAL? 
 

  El casal s’iniciarà el proper 25 de juny fins el 27 de juliol,  el 2 de juliol no hi haurà casal ja que és 

festa local. En la proposta d’enguany l’horari ser{ de dilluns a divendres, de 9.00h a 13.00h i de 15.00h 

a 17.00h , amb opció de menjador  i d’acollida de matí (7.45h a 9.00h), (amb un mínim de nens/es) 

  Les inscripcions les dur{ a terme la directiva de l’AMPA. La junta és la representant que fa 

d’intermedi{ria entre els pares i Kronoslleure. 

  Els requisits per accedir al casal són:  

 Els que designi la directiva de  l’AMPA (quotes, inscripcions,...) 

 Omplir el full d’inscripció. 

 Abonar el 40% de la quota al fer la inscripció per reservar la plaça, sense aquesta quota 

no es farà la reserva.  

 La resta el 60%, es liquidarà abans de començar el casal.  

 En cas de baixa voluntària no es retornarà la quota de reserva. 

 Signar l’autorització dels pares, d’assistència i sortides. 

Les activitats es realitzaran per grups d’edats similars, amb  r{tios equitatives  d’un monitor/a per 

cada 10 nens/es aprox.  

Oferta casal kronoslleure 

 

 

 

 

  

Servei de acollida (7.45h a 9.00h)- Preu diari de 1.50€ pels nens que es quedin tota la setmana y 2€ 

els esporàdics. 

 Esporàdics de menjador(13h a 15h)-  6€ 

 Es garanteix  dos monitors tot i que el nombre de participants sigui el mínim de 10 nens. 

EL PREU DEL CASAL INCLOU: 

La coordinació i planificació del casal 

Totes les activitats programades ( SORTIDES I PISCINA INCLOSES) 

Els material per realitzar les activitats 

Els monitors, la ràtio serà de 1/10 monitor /nen 

L’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents.  

Horaris  Preu 
 per setmana i nen 

Matí 9h a 13h 
 

     45€ 

Menjador 13h a 15h                               25€ 

Tot el dia de 9h a 13h i de 15h 
a 17h 

 
      60€ 
 

Setmanes Dates 
1ª  setmana Del 25 al 29 de juny 
2ª  setmana Del 2 al 6 de juliol 
3ª  setmana Del 9 al 13 de juliol 
4ª  setmana 
5ª setmana 

Del 16 al 20 de juliol 
Del 23 al 27 de juliol 
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CRONOGRAMA DIARI   
 
Horari del 25 de Juny al 27 de Juliol, de dilluns a divendres, de 9h. a 13h.  i de 15h a 17h.   
Acollida mati de 7,45h a 9h. 
Menjador de 13h. A 15h 
 
7.45h a 9.00h – Acollida matí 
9h a 9.30h – Arribada 
9.30h a 11h – Tallers  
10.30- Esmorzar (P) 
11h a 11.45h- Pati (joc lliure) 
11.45h a 12.45h – Joc dirigit  
12.45h a 13h -  Recollir i sortida 
13h a 14h-  Menjador 
14h a 15h- Migdiada (P) i esbarjo (G) 
15.00- Arribada 
15.30- Racons 
17.00- sortida 
 
 
A excepció dels dies de les sortides que siguin de tot el dia i de piscina, que romandrem tot el dia fora 
del centre (de 9h a 17h) 

 
 25 

Taller de 
presentació 
Jocs 
 

26 
Taller: 
samarretes 
Jocs 

27 
Taller: 
samarretes 
Jocs d’aigua 
 

28 
Tallers/jocs 

29 
Sortida d’entorn/ matí 
Racons/tarda 

2 
Festa major 

 3 
Taller/ jocs 

4 
Piscina/ jocs 
d’aigua 

5 
Tallers/jocs 
 

6 
Sortida d’entorn/ matí 
Racons/tarda 

9 
Sortida d’entorn/ 
matí  
 Racons/tarda 
 

10 
Tallers/jocs 

11 
Piscina/ jocs 
d’aigua 

12 
Tallers/jocs 

13 
Sortida de tot el dia/ 
autocar 
 

16 
Sortida 
d’entorn/matí 

17 
Tallers/jocs 
 

18 
Piscina/jocs 
d’aigua 

19 
Tallers/jocs 

20 
Sortida d’entorn/tot el 
dia 

23 
Sortida 
d’entorn/matí  
Racons/tarda 

24 
Tallers/jocs 
 

25 
Piscina/jocs 
d’aigua 

26 
Tallers/jocs  

27 
Sortida de tot el dia/ 
autocar 


