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• Lloc

Escola Els Pins

• Inici

Dilluns 27 de Juny

• Finalització 

Divendres 29 de Juliol



• Horaris del Casal

8 a 9 h Servei d’acollida de matí

9 a 14 h  Horari casal de matí

14 a 16.30 h  Servei de menjador i activitats 

de tarda

• Estructura Setmanal

Dimarts i Divendres Piscina

Dijous. Sortida

Dilluns i Dimecres. Activitats a l’escola



Per aquest estiu, hem creat l'escola 
d'exploradores i exploradors 
Control Play!

Al món estan passant coses molt 
sorprenents que feia temps que no 

passaven... 

Volem formar les i els millors 
exploradores i exploradors geogràfics, 
per començar a canviar el planeta.



Cada setmana tindrem la visita 

d’un/a explorador/a que ens 

explicarà quina és la seva 

especialitat.

Ens visitaran els millors exploradors 

que ens ensenyaran 

...viurem una gran 

aventura!



Al final del casal, amb totes les 
experiències i les pràctiques 
viscudes, serem l'explorador/es 
més preparats, per començar a 
canviar el planeta!

L'última setmana de casal, 
realitzarem una festa amb 
l'entrega de diplomes a tots els/les 
futurs exploradors/es!





Escola de “Mini” Exploradors pels infants de P3, P4 i P5. 

● Coordinador/a de referència per Educació Infantil.

● Entrades i sortides per una porta diferenciada de Primària.

● Al menjador, entrarem 30 minuts abans que els infants de Primària, per 
poder dinar amb més calma.

● Sortides pensades específicament per infantil.





Decoració de l’escola

Farem un mòbil del sistema solar

Del 27 de juny a l’1 de juliol

Platja



Farem la nostra brúixola

Buscarem les pistes amagades!

Del 4 al 8 de juliol

CosmoCaixa (Toca toca)



Farem un hotel d’insectes

Crearem un “memori” d’insectes

Del 11 al 15 de juliol

Bosc Vertical



Construirem el nostre volca

Dissenyarem el nostre mocador

Del 18 al 22 de juliol

CRAM

Nit del Casal (Nit de divendres)



Farem el nostre barret d’arqueòleg!

Festa graduació

Del 25 al 29 de juliol

Inflables aquàtics i festa de l’escuma





Decoració de l’escola

Crearem una gran constel·lació

Del 27 de juny a l’1 de juliol

Platja



Aprendrem a utilitzar una Brúixola

Del 4 al 8 de juliol

Sortida

Cursa d’orientació



Reproduirem el joc de Jumanji

Coneixerem tècniques de supervivència

De l’11 al 15 de juliol.

Bosc Vertical  



Construirem el nostre volca

Dissenyarem el nostre mocador

Del 18 al 22 de juliol

Illa fantasía

Nit del Casal (Nit de divendres)



Crearem els nostres fosils

Festa graduació

Del 25 al 29 de juliol

Inflables aquàtics i festa de l’escuma



Depenent de les necessitats dels diferents grups, utilitzarem uns espais concrets.

• Aula adaptada Educació Infantil (Mobiliari, WC…)

• Aula adaptada Educació Primària (Mobiliari, WC)

• Gimnàs interior.

• Pistes exteriors.

• Menjador.

• Piscina d’estiu “La Blava” 

(Sant Vicenç dels Horts)

• Piscina d’estiu “La PELL” 

(Cornellà del Llobregat)

•

ç



Un dia de Casal es divideix en franges horàries.

En el següent quadre-exemple, podeu veure la

divisió que proposem.

Tindrem en compte fer activitats més relaxades

en hores de més calor.



·

Un dia de Casal es divideix en franges horàries.

En el següent quadre-exemple, podeu veure la

divisió que proposem.

Tindrem en compte fer activitats més relaxades

en hores de més calor.



El Servei d'Acollida Matinal es desenvoluparà de 
8 h a 9 h.

Es pot utilitzar de 8 h a 9 h o de 8.30 h a 9 h.

Es podrà fer ús del servei de forma fixe (tota la 
setmana) o de forma esporàdica (un dia 
puntual). Per fer ús del servei de forma fixe, 
haurà de constar al procediment d'inscripció.

En el cas d'ús esporàdic, només caldrà deixar a 
l'infant el dia que es fa ús i pagar el servei al 
coordinador/a.



El Servei de Menjador es realitzarà 
mitjançant cuina “In situ”. El menú 
consistirà en un primer plat, segon 
plat, postres, aigua i pa.

El/a coordinador/a del Casal vetllarà 
pel bon funcionament del servei, i 
comptarà amb els monitors del 
Casal necessaris per donar servei 
durant el dinar.

Els dies de sortida, el servei de 
menjador prepararà els pícnics 
també de forma “In situ” a la cuina.



• Les activitats d’estiu es faran seguint totes les 

recomanacions de prevenció del Covid-19 

establertes per la Generalitat de Catalunya. 

S’estableix un període de revisió setmanal per 

incorporar mesures noves o fer les modificacions 

necessàries a les mesures vigents. Aquestes 

mesures de prevenció incorporen l'adequació de 

les activitats, els espais i els grups, mesures 

personals i col·lectives d’higiene i prevenció.



VSF Fedora

Per les activitats del dia a dia, crearem un 

canal d'Instagram.

instagram.com/casalestiuelspins/

Creació d’un bloc, cada setmana anirem

informant de les activitats que farem. 

casalestiuelspins.wordpress.com

Al Canal de YouTube, pujarem uns vídeos 

(ocults) de les activitats, piscina i excursions i 

els millors moments.

El telèfon i correu electrònic ens servirà de 

contacte amb el/a director/a del casal. 

casalestiu.elspins@gmail.com



PER A TOTS ELS INSCRITS A QUALSEVOL OPCIÓ DEL 

CASAL.

• Gorra.

• 2 Samarretes tècniques del Casal.

• Polsera identificativa per les sortides.

PER A INSCRITS A 4 o 5 SETMANES DEL CASAL

• Gorra.

• 2 Samarretes tècniques del Casal.

• Polsera identificativa per les sortides.

• Motxilla de cordes.



Per gestionar el procediment

d’inscripció, comptem amb l’eina

telemàtica “TPV Escola”.

Aquest sistema de gestió de les

inscripcions es pot fer servir mitjançant:

• Pàgina web de TPV Escola

• APP de TPV Escola

En finalitzar la part informativa

d’aquesta presentació, explicarem com

poder realitzar la inscripció.



• Nombre d’infants mínim de 40 de mitja setmanal.

• Nombre d’infants mínim de 20 de mitja setmanal per fer el servei

de menjador.

• El grup es podrà dividir segon el nombre d’inscrits i les edats.



• Del 4 al 13 de Maig (Alumnes/as Escola Els Pins).

• A partir del 16 de maig, fins a exhaurir places.

• 30% en el moment de formalitzar la inscripció.

• Pagament de la resta del casal el 10 de juny.

• Becats: informar en el procés d’inscripcions. Cal informar de

la targeta bancària, però no es realitza cap cobrament.



•

•Dilluns 27 de juny

•

•Via correu /App

•

•Roba esportiva i calçat còmode. No es poden
portar xancletes (només piscina).

•

•Muda de recanvi amb el nom.

•

•Cada setmana farem arribar el planning.



PREUS CASAL D'ESTIU 2022

1 SETMANA MATINS (9 A 14H) 75 €

TOT EL CASAL MATINS (5 SETMANES) 360 €

1 SETMANA AMB MENJADOR  (9 A 16.30 H) 105 €

TOT EL CASAL AMB MENJADOR (9 A 16.30 H) 515 €

ACOLLIDA PUNTUAL (DE 8 A 9H / 8.30 a 9 H) 3/4 €

ACOLLIDA SETMANAL (DE 8 A 9H / 8.30 a 9 H) 8/12 €

MENJADOR PUNTUAL + CASAL TARDA 8 €

• Monitors contractats amb alta a la S.S.

• Garantim el compliment de la NOVA NORMATIVA que marca

Generalitat de Catalunya, Decret 267/2016, de 5 de juliol.

• Mútua d’accidents.

• 10% descompte a aplicar al segon germà.



http://www.controlplaysports.com/
mailto:casals@controlplaysports.com

