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WORLD TOUR – NADAL ‘21



● Lloc: Escola Els Pins. 

● Inici dilluns 27 de desembre.

● Finalització dimecres 5 de gener.

● Horaris del Casal:

● 8 a 9 h Servei d’acollida 

● 9 a 14 h  Horari casal de matí

● 14 a 16:30 h  Servei de menjador i activitats de tarda.

DADES GENERALS DEL CASAL



Durant les vacances de Nadal, ens endinsarem en 
conèixer les tradicions de les festes nadalenques i de 
cap d’any d’arreu del món.
Cultures, tradicions, mites...
Ho viurem com un bonic viatje!
.

QUE FAREM?



Per poder realitzar el Casal, es farà ús dels següents
espais.
Escola Els Pins
● Aula adaptada Educació Infantil: Aula de música, 
acollida.
● Aula adaptada Educació Primària: Aula 
polivalent.
● Gimnàs.
● Pistes exteriors.
● Menjador.

ESPAIS DEL CASAL



Un dia de Casal es divideix en
franges horàries.
En el següent quadre-exemple,
podeu veure
la divisió que proposem.
En els moments del dia mes
freds, estarem en espais
interiors.

ACTIVITATS DIARIES



Oferim a les famílies 2 serveis complementaris
al Casal.
● SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL.
El Servei d’Acollida Matinal es desenvoluparà de 8 a 9 h. Es podrà fer
ús del servei de forma fixe (tota el casal) o de forma puntual (un dia
concret). Per fer ús del servei de forma fixe, haurà de constar al
formulari d’inscripció. En el cas d’ús esporàdic, només caldrà deixar a
l’infant el dia que s’utilitza i pagar el servei a el/la coordinador/a.

● SERVEI DE MENJADOR I ACTIVITATS DE TARDA.
El Servei de Menjador es realitzarà mitjançant cuina “In situ”. El
menú consisteix en un primer plat, segon plat, postres, aigua i pa.
El/la coordinador/a del Casal vetllarà pel bon funcionament del
servei i comptarà amb els monitors del Casal necessaris per donar
servei durant el dinar.

SERVEIS



●Per poder gestionar el procediment d’inscripció, comptem amb l’eina
telemàtica “TPV Escola”. Serveix per realitzar el procediment d’inscripció amb
totes les diferents variants que comporta un casal (Servei d’acollida,
menjador,...). També per adjuntar tarjes sanitàries i altres aventatges. El
pagament es realitza mitjançant l’ús de targeta de dèbit/crèdit amb total
seguretat (Redsys).

INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA
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PREUS DE LES DIFERENTS 
OPCIONS DEL CASAL

• Monitors contractats
amb alta a la S.S.
• Mútua d’accidents
• 10% descompte a aplicar
al segon germà.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS:
• En cas de grup confinat per COVID, es retornarà el 

50% dels dies de confinament (sempre que sigui per 
un cas positiu d’un membre del grup estable del casal).

• No poden fer inscripció famílies amb quotes pendents
de serveis oferts per l’AFA.



MÍNIMS PER PODER
REALITZAR EL CASAL

• Acollida matinal: Mínim 5 infants.
• Casal Matí: Mínim de 40 infants.
• Menjador i activitats de tarda: Mínim de 20 infants.

Un cop finalitzat el procés d’inscripció, es valorará 
la viabilitat i s’informarà a totes les famílies
inscrites. En cas de no realizar-se el Casal, es 
retornarà el 100% de l’import d’inscripció

Inscripcions del dia 13 al 16 de Desembre!
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