
ACTIVITATS  

Oferim de 8:30h a 9:00h l’acollida matinal totalment gratuïta per aquelles famílies que ho necessitin. A les 9:00h començarà el 

casal on realitzarem activitats adreçades per a cada grup d’edat; anglès,  jocs esportius, d’habilitats, tallers d’expressió i ritme, 

tallers de cuina, jocs d’aigua, jocs d’animació, sortides, piscina. Hi haurà servei opcional d´acollida de 8h a 8:30h i de recollida de 

17:00h a 18:00h.  

 

CENTRE D’INTERÈS 

Les ciutats, els pobles, es veuen cada cop més copsats de cotxes, de construccions, de fum i d’un moviment frenètic de gent que 

constantment va amunt i avall. Aquest ritme desmesurat està deshumanitzant la ciutat, fent-la cada cop més introvertida, més 

intolerant, més insociable. Aquest nou concepte de societat ens està portant a perdre els nostres costums, les tradicions, el plaer 

de jugar, de conviure. Això comporta que les ciutats perdin diàriament el somriure, l’espontaneïtat, el plaer de la conversa, el 

color de la festa i la tradició. Això els hi dóna uns colors grisos, apagats. Aquesta foscor va contagiant a poc a poc a les persones 

que hi viuen; transmeten una sensació d’aïllament, d’individualitat. 

El carrer no està content amb aquesta nova configuració que se li està donant. Recorda amb enyorança quan els nens corrien 

amunt i avall i l’omplien amb els seus jocs; quan la festa l’omplia de matisos, de música, de balls, quan els arbres, les flors, li 

configuraven colors, personalitat. Cal, doncs redescobrir la nostra ciutat. Omplir-la de colors; generant espais propis perquè hi 

convisquin els cotxes i les persones, que els infants la torni a omplir amb els jocs i joguines, amb espais que convidin a la 

conversa, a la narració de contes, a la celebració de festes. 

Convidem a tots els infants a participar del Carrer del Joc i la Joguina. 

Brindem la possibilitat de crear la nostra ciutat. Una ciutat plena d’acoloriment de tons de convivència, de tolerància, de 

sostenibilitat i de rialles. La nostra ciutat ha de ser una ciutat oberta a la participació, a la col·laboració, a la igualtat, a la 

convivència entre grans i petits, a la cultura. Els esdeveniments que s’hi desenvolupin, el tarannà de les persones i els 

professionals que la configurin, l’entorn que la conformi, seran els trets què la dotaran personalitat. 

Aquesta constitució, l’adquisició de valors és fonamenten en l’educació. Aquest és el tret fonamental, imprescindible per a la 

llibertat, el benestar i la dignitat de les persones. 

 

EXCURSIONS 

1r Torn: Tibidabo (Tot el dia) 
2n Torn: Salting (Matí) 
3r Torn: P3,P4,P5 Camina Descalç i 1r-6è Illa Fantasia (Tot el dia) 
4t Torn: Parc de Turó de Can Mates (Matí) 
5è Torn: Nit de casal (Pendent confirmar 2 dies de colònies amb pernoctació. Opcional amb suplement) 
 
Les excursions estan pendent de confirmació (torn), per tant, poden variar de setmana. 
 

 

INSCRIPCIONS 

Del 2 de maig a l’1 de juny a les oficines de Recresport (av. Béjar 188), de 9:30h a 14:00h o bé els divendres 1, 8, 15 de maig de 

16:30h a 17:00 hores a l’escola. Heu de portar el full d’inscripció degudament emplenat amb el 50% del total de l preu del Casal 

(en efectiu) , una fotocòpia de la targeta sanitària i una foto de carnet. L’altra 50% abans de començar el Casal. (Cal portar 

l’import exacte). 

 

TELÈFON DE CONTACTE:      Ana Álvarez 672.28.91.65   campus@recresport.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓ  

Com cada any l’estiu arriba amb molta força a l’escola La Nova Electra i són molts els nens i nenes que volen passar grans 

moments, emocions, fer nous amics, aprofitar el bon temps i gaudir dels companys, dels diferents tallers, sortides, jocs, activitats 

esportives, lúdiques i recreatives que tenim proposades. (Més informació al blog de l’AMPA) . 

 

OBJECTIUS DEL CASAL 

Fer del temps de lleure un espai d’aprenentatge i descobriment a través d’activitats d’oci.  Conèixer i fomentar la pràctica de 

diferents modalitats esportives. Potenciar la cooperació en els jocs, tallers i les diferents activitats que es porten a terme. 

Fomentar la confiança i valorar la integració del respecte de totes les persones vinculades al casal.  

 

TORNS  

1r torn: Del 25 al 29 de Juny (5 dies)  

2n torn: Del 2 de Juliol al 6 de Juliol (4 dies) Dilluns 1 de Juliol festiu: Festa Major de Terrassa. 

3r torn: Del 9 al 13 de Juliol (5 dies)  

4rt torn: Del 16 al 20 de Juliol (5 dies)  

5è torn: Del 23 al 27 de Juliol (5 dies)  

6è torn: Del 30 al 31 de Juliol (2 dies) 

 

HORARIS  

Torn de matí: de 9h a 13h  

Tot el dia: de 9h a 17h, amb o sense menjador 

Els que vagin a dinar a casa l’activitat acaba a les 13h i comença a les 15h.  

 

GRUPS  

Grup d’infantil: P3,P4,P5, cursats al curs 2017-2018.  

Grup primària: A partir de primer de primària, cursats al curs 2017-2018.  

 

 SET. DE 2 
DIES 

GERMANS SET. DE 4 
DIES 

GERMANS SET. DE 5 
DIES 

GERMANS HORARI 

MATÍ 24€ 19€ 48€ 43€ 60€ 55€ 9:00h – 13:00h 

MATÍ + TARDA 30€ 25€ 60€ 55€ 75€  70€ 9:00h – 13:00h 
i de 15:00h – 

17:00h 

PLUS 
EXCURSIONS 

Excursions de mig dia: 5€ 
Excursions dia sencer: 10€ (per aquells que tinguin contractat torn de Matí+Tarda) 

 15€ (per aquells que tinguin contractat torn de Matí) 

 

 

Dia esporàdic de casal: Matí 15€ / Tot el dia 20€ 

Tarda esporàdica de casal: 4€ 

Descomptes del preu total de 30€ qui realitza el casal de 4 o 5 setmanes. 

Gratuïtat dels dies 30, 31 de juliol pels nens i nenes que fan tot el casal. 

 

Preu setmanal acollida matinal de 8h a 8:30h: 5€ 

Preu dia esporàdic acollida matinal: 1.50€ 

L’acollida matinal de 8:30h a 9h és gratuïta. 
 

Pels no socis de l’AMPA al preu del casal se li han de sumar 15€ 

 

DINARS  

Aquest any els dinars es pagaran en efectiu al final de la setmana. El cost del dinar serà de 6€/dia. 

També  hi haurà l´opció que els nens portin carmanyola, el preu d´aquest servei és de 2€/dia. 

En el preu està inclòs el monitoratge de 13:00h a 15:00h. 

 

 

 

Full d’inscripció:      CASAL ESCOLA LA NOVA ELECTRA 2018 

 

Nom i cognoms del nen/nena: .................................................................................................................................................... 

Data de naixement: .................................................................................................................................................................... 

Curs que està fent actualment (curs 2017-2018) ...................................... Escola: ....................................................................... 

Adreça: ....................................................................................................................................................................................... 

Població i codi postal:......................................... // CP: .............................................................................................................. 

Núm. Targeta sanitària: .............................................................................................................................................................. 

Nom mare: ........................................................... Telèfon: ........................................................................................................ 

Nom pare: ............................................................ Telèfon: ........................................................................................................ 

Correu/s electrònic/s: ................................................................................................................................................................. 

Prens algun medicament de forma habitual?   SI  NO 

 Quin? ....................................................................................................................................................................... 

Ten algun tipus d’al·lèrgia (menjar, medicament...?) SI  NO 

Hi ha alguna cosa que haguem de saber? 

....................................................................................................................................................................................................

Saps nedar?  SI  NO  Amb dificultats 

Talla samarreta:  2-3 4-6 8-10 12-14                   S  

M’inscric al casal 2018 al/s torn/s: 

 

TORNS MATÍ TOT EL DIA SENSE DINAR TOT EL DIA AMB DINAR 
(Si utilitzareu el servei de 

carmanyola indiqueu 
“carmanyola”) 

25/06 al 29/06    

02/07 al 06/07    

09/07 al 13/07    

16/07 al 20/07    

23/07 al 27/07    

30/07 al 31/07    

 

Autorització del pare/mare: 

Nom i cognoms: ............................................................................................. amb D.N.I ........................................................ a 

realitzar les activitats i sortides programades per la direcció del Casal La Nova Electra 2018. 

Autoritzeu a que se li puguin fer fotos al vostre fill/a:   SI   NO  

SIGNATURA: 

 

 

 

Amb la signatura autoritzo a prendre les decisions mèdiques que fossin necessàries en cas que no fos possible contactar amb el pare, mare o tutor. 

En compliment del que estableix la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que 

mitjançant l’emplenament del present formulari ens dóna el seu consentiment per a que les seves dades personals i les del seu  fill/-a o tutelat 

siguin incorporades i tractades en el nostre fitxer de base de dades, propietats de SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L. garantint la seva seguretat i 

confidencialitat, amb la finalitat de la prestació i comercialització dels nostres serveis, entenent que les dades aportades han de ser certes i al dia, 

pel que preguem que ens sigui notificada qualsevol modificació. Així mateix, atorga la seva conformitat amb la publicació de les imatges captades 

en les que pugui aparèixer el seu fill/-a o tutelat/-a durant l’estada al casal. L’informem que pot exercir en qualsevol moments els seus drets 



d’accés, modificació, cancel·lació i oposició si ens ho notifica al nostre domicili social: Av. Béjar 188, 08225 – Terrassa (Barcelona). 

       


