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Com serà aquest any el 
casal? 



QUÈ VOLEM? 
o Crear un clima de convivència i de compartir 
vivències, a partir de les propostes artístiques 
o Mostrar una actitud positiva i d’empatia vers el 
grup 
o Desenvolupar l’expressió corporal i artística 
o Diferenciar alguns trets característics de cada 
element mitològic treballat 
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COM HO FAREM? 
o Amb l’aprenentatge i dramatització de cançons, 
contes i tradicions  
o Amb jocs (interiors/exteriors/aquàtics) i danses 
o Amb tallers (d’instruments, plàstics,...) 
o Amb sortides o espectacles a l’escola. 
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Criatures fantàstiques del nostre entorn. 
Mitologia catalana 

o Aquest serà el fil conductor del Casal 
 
o Permetrà donar coherència a tot el casal, però també a 
aquells nens que no s’apuntin totes les setmanes. 
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Com ho farem? 
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
9:00h-9:15h Bevinguda Bevinguda Bevinguda Bevinguda Bevinguda 9:15h-9:30h 
9:30h-9:45h 

Presentació de la 
setmana i 
Gimcana 

Taller 1 

Sortida o 
espectacle a 

l'escola 

Taller 1 Taller 1 9:45h-10:00h 
10:00h-10:15h 
10:15h-10:30h 

Taller 2 Taller 2 Taller 2 10:30h-10:45h 
10:45h-11:00h 
11:00h-11:15h 

Descans Descans Descans Descans 11:15h-11.30h 
11:30h-11:45h 
11:45h-12:00h Cançó  Cançó  Cançó  Cançó  
12:00h-12:15h 

Jocs de 
coneixença Jocs d'aigua Manualitats Jocs d'aigua 

Preparació Tallers 
Oberts 

12:15h-12:30h 
12:30h-12:45h 
12:45h-13:00h 
13:00h-13:15h 

Tallers oberts 13:15h-13:30h 
13:30h-13:45h 
13:45h-14:00h Recollida Recollida Recollida Recollida 



Com ho farem? 
3 sessions cada setmana de dos taller amb grups distribuïts per 
edats 

2 dies amb jocs d’aigua 
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Com ho farem? 
Dimecres sortida o espectacle a l’escola 

Tallers oberts per les famílies: els divendres a les 13h 

Vine a refrescART-te  POBLES DEL MÓN 



I durant el casal…? 
En una motxilla amb el nom: 

• l’esmorzar – recomanem un bon entrepà i/o una peça de 
fruita (si s’ha esmorzat a casa) i s’evitin la brioeixeria i altres 
menjars poc saludables 
• banyador, tovallola, sandàlies lligades - (els dimarts i 
dijous, per fer jocs d’aigua) 
• crema solar i repel·lent pels mosquits 
• gorra o barret 
• cantimplora amb aigua (els dimecres que hi hagi sortida) 
• no caldrà portar diners 
• ganes de passar-ho molt bé compartint la calor de 
l’estiu  
• Material específic que es pugui demanar pels tallers 
de la setmana 
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Com serà aquest any el 
temps de migdia? 



Vine a refrescART-te els 5 sentits 

Funcionament temps de migdia 

Horari de 14h a 16:30h amb els educadors de Valors 
Projectes Educatius: 
 
o 14h a 15h – Dinar 
o 15h a 16h  

o Joc lliure 
o Joc guiat 
o Jocs d’aigua 
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Informacions pràctiques: 
funcionament inscripcions 



 
A qui va adreçat? 
A qualsevol infant que hi vulgui participar i hagi nascut entre l’any 
2006 i el 2014 
  
Màxim: 80 nens/es  i mínim: 20 nens/es  

Com funciona?  
• Servei d’acollida de 8h a 9h  

• Casal de 9-14h, organitzat i coordinat per Xamfrà 
amb la col·laboració en la gestió de Valors. 
• Servei de menjador de 14h a 16.30h, organitzat i 
coordinat per Valors.  Servei de cuina: Valors.  

Vine a refrescART-te  POBLES DEL MÓN 



Quan i on? 
El casal es porta a 
terme a l’Escola de 
Bosc de Montjuïc 

Del 25 de Juny al 27 de Juliol 
 
1ª  setmana del 25 de Juny al 29 de juny 
2ª  setmana del 2 de juliol al 6 de juliol 
3ª  setmana del 9 de juliol al 13 de juliol 
4ª  setmana del 16 de juliol al 20 de juliol 
5ª  setmana del 23 de juliol al 27 de juliol 
 
Setmana del 3 al 7 de Setembre possibilitat d’afegir-se al casal de Tres Pins. 
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• Les inscripcions són per setmanes 
• Només casal o Casal + menjador  i/o 

acollida matinal 

Com? 

Funcionament inscripcions 

Del 23/4 a les 16:30h al 08/06 online a 
inscripcions.somvalors.com  
40 places per torn reservades online 
 
o presencial a la caseta del AMPA en 
horari de 16:30h a 17:30 de dilluns a 
dijous i i de 9h a 9:30h els divendres. 
40 places per torn reservades 
presencialment 

Cada persona només podrà inscriure els membres d’una família. 
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Quant costa? 
 
 
 
 
 
 
 

Casal menjador SAM 

A 25 juny al 29 
juny 

66 € 34 € 
5 € 

B 2 al 6 juliol 66 € 34  € 5 € 

C 9 al 13 juliol 66 € 34  € 5 € 

D 16 al 20 juliol 66 € 34 € 5 € 

E 23 al 27 juliol 66 € 34  € 5 € 

APROFITA ELS DESCOMPTES 
4 o més torns --------- descompte del 5%  
(No aplicable al SAM. Sol·licituds amb beca s’aplicarà als torns no becats) 

 

* ús puntual del servei de 
menjador amb un cost de 
7,20 € i del servei d’acollida 
amb un import de 3€. El cost 
de l’àpat dels divendres per 
les famílies serà de 7,20€ 

GESTIÓ DE BECA del 23 abril al 09 de maig  
Només es pot demanar per un màxim de 2 torns. Caldrà omplir 
un formulari que us donarem a la caseta del AMPA i entregar-lo 
a les OAC. El criteri de atorgació és econòmic.   
Més informació a: lameva.barcelona.cat/vacances/ca/ajuts-a-
les-families 
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https://lameva.barcelona.cat/vacances/ca/ajuts-a-les-families
https://lameva.barcelona.cat/vacances/ca/ajuts-a-les-families


 
Número de places i prioritat de reserva 
-Màxim 80 nens/es per torn,mínim 20.  
- Es tindrà en compte l’ordre d’arribada de les sol·licituds i el 
pagament de l’import de reserva de plaça (50% del total). 
 

Normativa bàsica inscripcions 

 
 
Documentació que cal aportar 
 Fotocòpia del DNI/Passaport de la persona que signa la 
inscripció (pare/mare/tutor) 
 Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a 
 Fotocòpia del Carnet de Vacunació 
 Fotografia (mida carnet) 
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Forma de pagament:   
• Mitjançant Ingrés CC .   
• Dos pagaments:  

• El 50% implica la reserva de plaça (10 dies per fer l'ingrés). 
• El 50% restant abans del 3 de juny.  

 
Canvis i anul·lacions: 
•Canvis només dins el període d’inscripció 
• És retornarà el 100% de l’import de la reserva si la inscripció 
s’anul·la abans del 9 de maig.  
•Es retornarà el 50% de l’import efectuat si s’anul·la abans de 
15 dies abans de l’inici de la l’activitat.  

Normativa bàsica inscripcions 

I un cop inscrits… 
Abans de l’inici del Casal farem una reunió amb totes les famílies 
inscrites per explicar tots els detalls del funcionament. 
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Moltes gràcies per venir! 
Tota la informació la trobareu a 
http://ampaescoladeboscmontjuic.org/ 

www.somvalors.com 

 Podeu contactar amb nosaltres al correu 
casalestiuboscmontjuic@gmail.com 

 
 

mailto:casalestiuboscmontjuic@gmail.com
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