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INFORMACIÓ DEL CASAL D’ESTIU 2019 

1- HORARIS I PREUS 

L’horari de totes les opcions de Casal (sencer, quinzenes i setmanal) és de 9.00 a 
12.30 h i de 15.00 a 16.30 h. 

⎯ TOT EL CASAL: del 25 juny al 19 de juliol  Preu: 185 € 

⎯ 1A QUINZENA 115 €: del 25 de juny al 5 de juliol Preu: 115 € 

⎯ 2A QUINZENA 125 €: del 8 al 19 de juliol   Preu: 125 € 

⎯ 1A SETMANA 60 €: del 25 al 28 de juny   Preu: 60 € 

⎯ 2A SETMANA 70 €: del 1 al 5 de juliol   Preu: 70 € 

⎯ 3A SETMANA 70 €: del 8 al 12 de juliol   Preu: 70 € 

⎯ 4A SETMANA 70 €: del 15 al 19 de juliol   Preu: 70 € 

2- SERVEI DE PERMANÈNCIES 

Lloc: Es faran al pati de l’escola. Entrant pel carrer Floridablanca. 

3- ENTRADES I SORTIDES 

ENTRADA: P-3, P-4 i P-5 per la pl. de l’Havana. De 1r a 6è per la porta principal de l’escola 
al c/ Solís. 

SORTIDA: P-3, P-4 i P-5 per la pl. de l’Havana. 1r i 2n per la porta principal de l’escola, al 
c/ Solís. De 3r a 6è per la porta situada al c/ Solís, cantonada amb el c/ Prat. Els nens que 
vulguin marxar sols del casal, cal que portin una autorització signada pels pares o tutors 
legals. 

4- REUNIÓ INFORMATIVA 

El dijous 13 de juny, a les 20.00 h hi haurà una reunió informativa al gimnàs de l’escola 
per resoldre qualsevol dubte sobre el Casal. Intenteu venir sense els nens/es, tot i que hi 
haurà un servei gratuït de permanències.  

5- CENTRE D’INTERÈS  

Com ja sabeu, cada any a l’estiu fem el Casal relacionat amb un tema concret. Aquest 
any, el nostre centre d’interès serà Salvem el planeta. Aquest any el Casal anirà de la 
sensibilització cap el nostre sistema. Som conscients que hem de fer alguna cosa per 
aturar la massiva destrucció del planeta. 
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6- OBJECTIUS EDUCATIUS 

L’equip educatiu del Casal, mitjançant les diferents activitats lúdiques i de lleure, pretén 
assolir uns objectius educatius i pedagògics, acords amb el seu ideari. Entre els objectius 
que es treballaran, podem destacar: 

•  Adquirir coneixements i aprenentatges amb les activitats, que permetin als nens 
tenir nous recursos per al seu temps lliure. 

•  Conèixer l’entorn que els envolta. 
•  Tenir cura de si mateix i de les seves coses. 
•  Treballar els hàbits higiènics i alimentaris, potenciant  hàbits de neteja i ordre. 
•  Aprendre a treballar i desenvolupar-se amb els companys. 
•  Conscienciar mitjançant els hàbits i actituds el respecte pels altres. 
•  Despertar la capacitat crítica dels nens. 
•  Afavorir, amb les activitats lúdiques, el contacte i la socialització dels nens i nenes. 
•  Estimular la imaginació i la capacitat creativa dels nens. 
•  Potenciar la capacitat d’observació. 
• Treballar l’expressió corporal i oral. 

 

7- PROCÈDIMENT D’INSCRIPCIÓ AL CASAL D’ESTIU 2019 

Un cop feta la preinscripció al casal, resta pendent formalitzar la inscripció. Per tal que 
aquesta tingui efectes plens, s’haurà d’aportar a l’AFA de l’escola la documentació 
necessària, així com el justificant del pagament del Casal. 

8- PAGAMENT 

Els alumnes habituals de l’Anxaneta hauran d’efectuar el pagament de la modalitat de 
Casal escollida mitjançant la plataforma de pagaments AMPANOVA: 

 https://anxaneta.ampanova.com  

9- TERMINIS I LLOC D’ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ 

TERMINIS: Teniu 6 dies (31 de Maig i del 3 al 7 de Juny) per EMPLENAR i ENTREGAR 
la documentació requerida, JUNTAMENT amb el justificant de pagament del Casal. 

LLOC D’ENTREGA: A la Secretaria de l’AFA (NO A LA CONSERGERIA DE L’ESCOLA). 
Entrada per la porta de la Biblioteca, al c/ Solís cantonada c/ Floridablanca de 8.00 a 
10.00  h i de 16.30 a 18.00 h. 
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10- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA INSCRIPCIÓ 

Recordeu que, si no aporteu tota la documentació requerida, no s’admetrà la inscripció. 

✓ Fitxa d’inscripció al casal degudament omplerta. 
✓  Signatura de conformitat amb l’avís legal. 
✓  Fotografia recent, mida carnet, del nen. 
✓  Fotocòpia de la targeta sanitària. 
✓  Fotocòpia del carnet de vacunació. Important: Si no està vacunat, caldrà aportar 

un justificant mèdic. 
✓ Justificant del pagament del casal 
✓  Autorització signada per marxar sol de l’escola, si s’escau. 
✓ Autorització signada per baixar a recollir germans petits per dins de l’escola. 

11- ANUL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ 

• Un cop formalitzada la inscripció, en cas d’anul·lació d’aquesta, solament es 
retornaran els imports ingressats si es troba un suplent per cobrir la plaça. 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

• MOLT IMPORTANT: Cal portar, el primer dia de Casal, una samarreta de 
cotó blau cel, de màniga curta i sense dibuixos, de la talla del nen/a. 

• A les excursions es farà arribar els horaris complerts i el límit d’espera abans de 
marxar. 

• Quan fem petites sortides es deixarà un cartell penjat a la porta d’entrada, indicant 
el lloc on és cada grup. 

• El primer dia de Casal es donarà un paper amb tota la programació per grups. 
• Es faran campaments: al pati de l’escola per P4, P5 i 1r (P3 aquest any no fa 

campaments) i a fora de l’escola de 2n a 6è. 
• Per obtenir informació addicional sobre el menjador i/o el servei de permanències 

adreceu-vos al 634558498. 

 

CONSELLS PRÀCTICS PER  A LES FAMÍLIES 

• Seria bo que, abans de sortir de casa, apliquéssiu als nens crema solar per protegir-
se del Sol, ja que es faran moltes activitats a l’exterior.   

•  Recordeu que els nens han de portar banyador, xancletes i tovallola els dies que 
fem activitats d’aigua.  

•  A totes les sortides fora de l’escola, aniria bé que portessin posada la samarreta del 
casal per controlar millor els infants.   

•  Totes les activitats tenen un sentit global dins el Casal. Us demanem que si els nens 
no poden assistir algun dia al Casal, ho comuniqueu als monitors corresponents. 

• Qualsevol informació sobre l’infant que calgui donar al monitor, cal entregar-li escrit 
en un paper. 


