
 

 

CASAL D’ESTIU DE LES LLARS D’INFANTS DE SUBIRATS 2019 

 

Un any més la Regidoria d’Ensenyament 

de l’Ajuntament de Subirats organitza el 

Casal d’Estiu de les llars d’infants 

municipals de Subirats. 

La proposta per enguany és dissenyar 

diversos ambients d’aprenentatge, de 

relació i comunicació on els infants, a 

través del joc, aprendran a desenvolupar 

la capacitat de controlar les seves 

conductes socials i cognitives, 

participant de forma activa en la 

construcció dels seus propis 

coneixements. 

Seran espais de lliure circulació, pensats 

a partir de diferents propostes, tenint en compte les necessitats dels infants i donant 

resposta als seus interessos. Aquests espais s’anomenen així perquè els alumnes en tot 

moment podran canviar d’ambient segons les seves motivacions. 

En cadascun d’aquests espais els nens i nenes trobaran diferents possibilitats de joc així 

com també diferents materials amb els que podran experimentar, construir, observar, 

descobrir, actuar, compartir, relacionar-se, barrejar-se i interactuar amb els companys 

de les altres llars d’infants de Subirats. 

 

DATES – HORARIS – EMPLAÇAMENT   

El Casal d’Estiu es durà a terme del 26 de juny al 26 de juliol. 

L’horari serà de 9 a 13 h i de 15 a 17 h, amb possibilitat de menjador i acollida.   

El Casal d’Estiu es realitzarà a la llar d’infants L’Esquirol de St. Pau d’Ordal. 

 

PREUS  

Preu per assistència al casal: 

* 1 setmana alumnes d'1 a 3 anys - 40€   

El preu de la primera setmana (3 dies) serà de 24€.  

* 1 setmana nadons - 45€ 

El preu de la primera setmana (3 dies) serà de 27€.  

* Tot el casal (4 setmanes + 3 dies) alumnes d'1 a 3 anys – 174,80€ 

* Tot el casal (4 setmanes + 3 dies) nadons - 184€ 

 



Servei de menjador per alumnes d'1 a 3 anys: 

* 1 setmana - 30€ 

El preu de la primera setmana (3 dies) serà de 18€.  

* Tot el casal (4 setmanes + 3 dies) – 128,80€ 

* Esporàdic - 7€ 

Servei de menjador per a nadons (de 4 a 14 mesos, portant-se el menjar de casa): 

* 1 setmana – 10€ 

El preu de la primera setmana (3 dies) serà de 6€.  

* Tot el casal (4 setmanes + 3 dies) - 46€ 

* Esporàdic - 5€ 

Servei d'acollida (de 8 a 9 h sempre i quan hi hagi un mínim de 4 alumnes): 

* 1 setmana – 5€ 

El preu de la primera setmana (3 dies) serà de 3€.  

* Tot el casal (4 setmanes + 3 dies) - 23€ 

* Esporàdic - 3,50€ 

 

INSCRIPCIONS  

El termini d’inscripció serà del 13 al 24 de maig.  

Les inscripcions es faran online. Es pot accedir al formulari d’inscripció a través del 

següent enllaç: https://forms.gle/XTgceBHHxZxBYAjE6  

A les famílies amb infants inscrits a les llars d’infants municipals de Subirats se’ls enviarà 

un correu electrònic amb el link al formulari d’inscripció.  

Només s’admetran inscripcions de nens i nenes inscrits a les llars d’infants municipals 

durant el curs escolar o bé, que estiguin empadronats/des a Subirats.  

 

REUNIÓ INFORMATIVA 

Per explicar amb detall el funcionament del Casal d’Estiu i resoldre qualsevol dubte al 

respecte, les educadores convoquen a les famílies inscrites al Casal d’Estiu a una reunió 

informativa el proper 12 de juny a les 17.30 h a la llar d’infants de Sant Pau d’Ordal.   
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