
CASAL DE SETEMBRE 2021 

30 i 31 d’agost i 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 10 de setembre 
(Organitzat per l’AFA Anxaneta i Macedònia SL) 

 

Horari: 

Casal: de 9:00h a 14:00h 

Menjador: de 14:00h a 16:30h 

Acollida Matinal: de 8:00h a 9:00h 

Permanències: de 16:30h a 17:30h (per realitzar el servei es necessita un mínim d’infants) 

 

Preus: 

Tots els dies de Casal: 100€ 

Dia esporàdic de Casal: 15€ 

Acollida Matinal tots els dies: 10€ (entrada per la porta de la cuina com durant el curs) 

Permanències Tarda: 10€ 

Acollida matinal o permanències esporàdiques: 4€ 

Tiquet Menjador: 6,30€ a través de l’aplicació ampanova com s’ha fet durant el curs. 

 

Inscripció i pagaments: 

Del dimarts 22 de juny al dimecres 21 de juliol es durà a terme el procés d’inscripció telemàticament amb 

l’enllaç que trobareu a la web www.macedoniapertu.net i a www.afaanxaneta.cat. 

El pagament es farà a través de transferència bancaria al compte de l’empresa Macedònia SL. 

ES90 2100 1425 1202 0015 2288 indicant nom i cognom de l’infant i l’opció escollida. 

Cal enviar el justificant de pagament a través del correu electrònic macedoniascp@gmail.com. 

 

Informació d’interès: 

Les entrades i les sortides es realitzaran per la porta de l’Havana i la porta de la cuina. 

En el cas de confinament del grup o de l’infant a causa de la COVID-19, NO es tornaran els diners del 

casal de setembre 2021 de l’escola Anxaneta. 

Els monitors/es que realitzen l’activitat son els mateixos que tenen cura dels vostres infants durant el 

menjador, extraescolars i casals. 

Per realitzar el Casal de setembre, seguirem els protocols establerts per la Generalitat de Catalunya en 

el marc del lleure infantil, el qual us podeu descarregar al següent enllaç: 

https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2021/05/CRITERIS-COVID19_EDUCACIO-EN-EL-

LLEURE_2021.pdf  

Cal portar banyador, xancletes, tovallola i crema solar per deixar a l’escola. 

 

 

http://www.macedoniapertu.net/
http://www.afaanxaneta.cat/
mailto:macedoniascp@gmail.com


 

 

Activitats 

30 31 1 2 3 

Ens expliquem  
les vacances 

 
Ginkana 

Manualitat 
 

Sortida pel barri 

Sortida a la Biblioteca 
Antoni Comàs 

 
Taller de contes 

Jocs Cooperatius 
 

Ruixada 
Anem a la Platja 

6 7 8 9 10 

Concurs culinari 
Sortida Matinal 

(Salting o Escalada) 

Construim la 
nostra ciutat 

(amb material reciclat) 

Circuit de proves 
 

Ruixada 

Sortida de tot el dia  
al parc de Malgrat 

 
 
 
 
 

Menú 
30 31 1 2 3 

Arròs amb tomàquet 
Salsitxes de pollastre 

Iogurt 

Llenties guisades 
Peix al forn 

Fruita 

Meló amb pernill 
Fideuà amb 

 gambes i sèpia 
Fruita 

Amanida variada 
Verdura amb patates 

Pollastre al forn 
Iogurt 

Arròs tres delícies 
Croquetes 

Fruita 

6 7 8 9 10 

Amanida variada 
Macarrons a la 

napolitana 
Lluç arrebossat 

Gelat 

Amanida variada 
Puré de verdures 
Bistec de vedella 

Fruita 

Amanida de cigrons 
Croquetes de bacallà 

Iogurt 

Amanida variada 
Patates al forn 
Mandonguilles 

Fruita 

Amanida de pasta 
Pollastre arrebossat 

Fruita 


