


Metodologia
El projecte que es presenta a continuació pretén oferir als 
infants d’entre 3 i 13 anys una opció atractiva i alternativa a 
les primeres setmanes de vacances escolars d’estiu, 
entenent que aquests dies han de ser de descans merescut 
i, a la vegada, de lleure, esbarjo i diversió. Pensem, però, 
que cal anar més enllà i pretenem oferir a més, un espai on 
treballar valors i coneixements a través del joc, tallers i 
d’altres activitats.  

Des de l’equip de monitors plantegem la realització de 
l’activitat amb col·laboració amb l’AMPA de l’Escola Subiratsi 
l’Ajuntament de Subirats, creant així un clima de treball en 
xarxa i potenciant el teixit associatiu per tal d’establir els 
objectius bàsics i millorar la qualitat de l’activitat.  
L’horari habitual del Casal d’Estiu serà de 9h a 13h. Tot i així, 
oferim una hora d’acollida matinal de 8h a 9h, pensada per 
donar resposta a les famílies que necessitin deixar els seus 
fills més d’hora al Casal. Per aixo, en aquest període oferim 
un ventall d’activitats manuals com: dibuix lliure, jocs de 
ludoteca, papiroflèxia…  

També oferim un servei de menjador de 13h a 15h. 
Comptem amb els cafeters de l’Ateneu Agrícola de Lavern 
per l’elaboració del àpats i servei de monitoratge.  

La majoria de les activitats es faran a l’Escola o a les 
instal·lacions del poble cedides per l’Ajuntament de Subirats 
i l’Ateneu Agrícola de Lavern.  

El Casal constarà de tres grups d’edat diferents: 

  Grup infantil: P3, P4 i P5  
  Grup primària 1: 1r, 2n i 3r de primària 
  Grup primària 2: 4rt, 5è i 6è de primària i 1r ESO 

Per tal d’inscriure’s al Casal d’estiu obrirem un període 
d’inscripcions que es duran a terme a l’Ajuntament de 
Subirats i farem una reunió prèvia a l’inici del Casal per a les 
famílies. 



Planificació

Les setmanes s’estructuraran seguint una mateixa pauta 
d’activitats. Per tal de fer més vivencials i divertides les 
setmanes, organitzarem els dies de la setmana per 
temàtiques. Hi haurà un dia a la setmana dedicat a l’aigua on 
els nens i nenes podran experimentar i jugar amb aquest 
element. Cada setmana es canviarà la proposta tenint en 
compte l’aigua com a element d’experimentació. 

El dia que anirem a la piscina aprofitarem per fer esport 
primer i refrescar-nos després. En aquest espai es realitzaran 
activitats dirigides per tal d’oferir diferents propostes de jocs i 
esports i també aprofitarem aquestes estones a la piscina per 
divertir-nos junts en el medi aquàtic.  

També hi haurà un dia a la setmana que farem la festa del 
cinema. Aquesta festa consistirà en fer equips de diverses 
edats i portar a la pràctica diferents tècniques d’expressió, 
coneixent i desenvolupant així la nostra part més artística.  

Els dijous els dedicarem a l’exploració de l’entorn. Al llarg 
d’aquest dia sortriem de l’escola per a fer gimncanes i jocs 
mentre descobrim i compartim experiències amb l’entorn. Les 
sortides que es realitzaran amb els nens i nenes de primària i 
infantil seran dues fora del poble; una a l’hípica de Sant Pau on 
realitzarem una activitat amb cavalls, i l’altre al Salting de Vilanova 
on practicarem aquest esport per grups de diferents edats. 
Ambdues sortides es pagaran a part. 
 
Per últim volem remarcar la importància dels hàbits saludables en 
edats primerenques. Per això dedicarem un dia a la setmana a la 
cuina on es duran a terme tallers de cuina, en els que els nens i 
nenes crearan les seves pròpies receptes amb fruita i verdura.  
 
L’última setmana no hi haurà sortida ja que farem una acampada 
de tancament de casal d’estiu per tal de passar una nit tots 
plegats. Donarem més detalls d’aquesta al llarg del casal d’estiu.



Novetats

De 15:00h a 15:45h Activitats a la sala de Lavern. 

De 15:45h a 16:00h Autobús i arribada a Sant Pau.  

De 16:00h a 17:00h Curs iniciació o perfeccionament 
natació 

(per al curs de natació cal inscriure’s i abonar la quota 
corresponent a l’Ajuntament de Subirats) 

(Adjuntem full d’inscripció on cal indicar el curs de les 16h 
i anotar Inicicació  LAVERN o perfeccionament LAVERN) 

Els nens i nenes que no facin curs de natació es podrán 
banyar amb les monitores del Casal. 

17:00h Recollida a la piscina de Sant Pau. 

TARDES AL CASAL
Dia de Cinema

Incoporem el treball de l’expressió 
oral en forma de representacions i 

creacions artístiques per tal de 
potenciar la creativitat i el treball 
en equip. Actuarem, ballarem, 

cantarem i ensenyarem al món tot 
el que sabem fer!



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Dia de l’esport Dia de cuina Dia de cinema Dia de viatge Dia de l’aigua

Setmana 1 
25 - 28 de Juny

Futbol i  
Piscina

Creacions amb 
fruita “Tu si que vals” Excursió  

Font Clara Fem bombolles

Setmana 2 
1 - 5 de Juliol 

Bàsquet i   
Piscina Fem batuts Stopmotion Excursió  

Hípica
Experiments 
amb aigua

Setmana 3 
8 - 12 de Juliol

Jocs 
 col·lectius i 

Piscina
La recepta 

secreta “La veu” Excursió  
SALTING Jocs d’aigua

Setmana 4 
15 - 19 de Juliol

Atletisme i 
Piscina

Juguem amb el 
menjar “Mira qui balla”

Cursa 
orientació 

Serral
Guerra d’aigua

Setmana 5 
22 - 26 de Juliol

Gimcana i 
Piscina Fem gelats Flashmob ACAMPADA Festa final  

de l’aigua

Programació matins



Programació tardes

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Dia del poble Dia de cuina Dia de l’esport Dia de viatge Dia de pel·lícula

Setmana 1 
5 - 28 de Juny

Visitem el drac 
Masellot Dibuixos de fruites Jocs d’equilibris Dibuixem la Font 

Clara Pel·lícula

Piscina Piscina Piscina Piscina Piscina

Setmana 2 
1 - 5 de Juliol 

Visitem els gegants Estampem amb 
fruites

Jocs de 
coordinació

Dibuixem els 
cavalls Pel·lícula

Piscina Piscina Piscina Piscina Piscina

Setmana 3 
8 - 12 de Juliol

Ens visita un dimoni Creacions amb 
macarrons

Jocs d’esquema 
corporal 

Dibuixem els llits 
elàstics Pel·lícula

Piscina Piscina Piscina Piscina Piscina

Setmana 4 
15 - 19 de Juliol

Visitem els 
caprgrossos Bingo d’aliments Jocs de relaxació Dibuixem el Serral Pel·lícula

Piscina Piscina Piscina Piscina Piscina

Setmana 5 
22 - 26 de Juliol

Visita a les gitanes Fem el berenar Jocs de respiració Dibuixem 
l’acampada Pel·lícula

Piscina Piscina Piscina Piscina Piscina



Sortides

Hípica Lavern 

Salting Vilanova

8 €

10 €

Sortida a l’hipica de Lavern on realitzarem 
diverses activitats d’equitació.

Sortida al Salting Garraf, on disposarem 
dels llits elàstics per a tot el grup durant 1 
hora. 

Per dur a terme aquestes dues sortides es contractarà un servei d’autocar.



Preus casal  

Del 25 al 28 de JUNY 55 €
De l’1 al 5 de JULIOL 55 €
Del 8 al 12 de JULIOL 55 €
Del 15 al 19 de JULIOL 55 €
Del 22 al 26 de JULIOL 55 €
5 setmanes 250 €

Servei acollida matí setmanal 20 €
Servei acollida matí diari 5 €
Servei menjador setmanal 35 €
Servei menjador diari 8 €
Casal tarda setmanal 20 €
Casal tarda diari 5 €

Casal d’estiu  Acollida i menjador

Servei de menjador
El servei de menjador serà a càrrec dels cafeters del Centre Recreatiu de Lavern. 

5 setmanes casal matí i tarda + menjador 450 €



       Inscripcions casal d’estiu  
Lavern 2019 Nom i cognoms del nen/nena

Edat i curs actual (2017/2018)

Nom i cognoms del pare, mare o tutor

DNI

Adreça

CP / Població

Telèfons de contacte 

Correu electrònic

                Autoritza les comunicacions electròniques

Núm. Cat Salut

Signatura, nom complet i data

Autoritza l’assitència al casal d’estiu de Lavern 2018 i que la imatge 
del nen/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a les activitats 
del casal, publicades en mitjans públics.

Indiqueu qui recollirà el nen/nena al casal

Altres dades rellevants

Al·lèrgies   SÍ / NO

Intol·leràncies   SÍ / NO

Medicació   SÍ / NO

Sap nedar?   SÍ / NO

Cal fer ingrés al número de compte corrent del Banc Sabadell 
ES57 0081 1630 0700 0100 2701, amb el nom d’ESPLAI i el nom 
de l’infant. Les excursions es pagaran a part. 

Cal portar a l’Ajuntament de Subirats:  

- Fitxa d’incripcions (omplir aquest foli) 
- Comprovant de pagament (especificar el nom del nen/a)  
 
 
 

- Fotocòpia de la targeta del Servei Català de la Salut

Indiqueu quines setmanes assisitirà Mati Dinar Tarda
Curs 

natació 
tarda

Setmana 1 25 - 28 de Juny

Setmana 2 1 - 5 de Juliol 

Setmana 3 8 - 12 de Juliol

Setmana 4 15 - 19 de Juliol

Setmana 5 22 - 26 de Juliol

Indiqueu les sortides

Hípica Lavern 28/06

Salting Vilanova 12/07



         

Inscripcions cursets de natació 2019                   
Ajuntament de Subirats 

 
 

 
1. Dades del sol·licitant: 
 

Nom i cognoms     DNI  
Adreça, Població       

Telèfon      Correu electrònic  
 
2. Formulari d’inscripció: 
 

Nom i cognoms     
Data naixement  DNI  Telèfon  

 
Important: Les inscripcions es resoldran per rigorós ordre de registre d’entrada a l’Ajuntament, poden escollir 
la franja horària en funció del número de places. El servei d’esports podrà assignar una franja horària no 
escollida si el grup seleccionat està complert, sense possibilitat de canvi. 
 
És obligatori, si no realitzeu tot el curset, seleccionar les setmanes que assistireu. En aquests casos les 
possibles ampliacions de setmanes que es realitzin posteriorment  no seran bonificades. 
 
No serà retornada la quota per no assistència de l’alumne. En tot cas només s’abonaran si es comunica a 
l’Ajuntament a l’inici del curset que l’alumne no podrà assistir a tot el període que duri el curset per causes de 
força major degudament justificades. 
 

PISCINA 

SANT PAU D’ORDAL 
De l’1 al 26 de juliol 

 
Nivell / Setmanes 

1ª   
01/07 

al 
05/07 

2ª   
8/07 

al 
12/07 

3ª  
15/07 

al 
19/07 

4ª  
22/07 

al 
26/07 

 INFANTIL        45€  
 3 setmanes      38€     

 16.00 a 17.00h Iniciació infantils (1ª hora) 
(de 3 a 13 anys) 

 2 setmanes      30€     
 1 setmana        18€                 

 17.00 a 18.00h Iniciació infantils (2ª hora) 
(de 3 a 13 anys) 

 ADULTS          34,50€  
 3 setmanes      27€     

 18.00 a 19.00h Perfeccionament infantils   
(de 3 a 13 anys) 

 2 setmanes      21€     
 1 setmana        12€     

 19.00 a 20.00h Perfeccionament adults:  
dimarts, dijous i divendres  (a partir de 14 anys)  

 AIGUA GIM     15€  
 3 setmanes      12€     

 19.00 a 20.00h Aiguagim:  
dilluns i dimecres  (a partir de 14 anys) 

 2 setmanes      10€     
 1 setmana          6€     

 

PISCINA 

ORDAL 
Del 8 de juliol al 2 d’agost 

 
Nivell / Setmanes 

1ª   
8/07 

al 
12/07 

2ª   
15/07 

al 
19/07 

3ª  
22/07 

al 
26/07 

4ª  
29/07 

al 
02/08 

 INFANTIL        45€  
 3 setmanes      38€     

 16.00 a 17.00h Iniciació infantils 
(de 3 a 7 anys) 

 2 setmanes      30€     
 1 setmana        18€                 

 17.00 a 18.00h Perfeccionament infantils   
(de 8 a 13 anys) 

 ADULTS          34,50€  
 3 setmanes      27€     

 17.00 a 18.00h Perfeccionament adults:  
dilluns, dimecres i divendres  (a partir de 14 
anys)  

 2 setmanes      21€     
 1 setmana        12€     

 18.00 a 19.00h Aiguagim:  
dimarts i dijous  (a partir de 14 anys) 

 AIGUA GIM     15€  
 3 setmanes      12€     
 2 setmanes      10€     

   1 setmana          6€     





Us hi  

esperem!


