
 

 

                                   

 

                                           Casalets 2016        

Del 6 al 21 de juny           

Descripció i prestacions de les activitats 

Serà una activitat que funcionarà del 6 al 21 de juny, de 15:30 a 

16.30 hores a la mateixa escola. MOLT IMPORTANT: S’ha de 

comptar amb un mínim de 18 infants/dia. 
 

Període d’inscripció 

Els fulls d’inscripció es podran deixar a la bústia de l’AMPA fins el 

30 de maig o enviant-la escanejada a 

info@einacooperativa.coop. Es farà una reunió informativa per 

explicar el funcionament del casalet el dia 13 de maig a les 

16.30h al menjador de l’escola,. És important la vostra 

assistència. 
 

Documentació necessària 

Fitxa d’inscripció signada i omplerta adequadament. Al full 

d’inscripció s’ha d’omplir tota la informació sol·licitada. S’ha de ser 

sòcia de l’AMPA.   
 

Quotes 

Es farà un descompte del 5% als segons germans i successius. 

 15:30 a 16.30 

Dies del 

casalet 

 

Quota 

Tot el casalet 25,00 € 

9 ó 10 dies 21,00 € 

7 ó 8 dies 19,00 € 

5 ó 6 dies 17,50 € 

2 a 4 dies 12,50 € 

1 dia esporàdic 5,20 € 
 

L’import es cobrarà directament del vostre compte del 7 al 30 de 

maig. Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb  l’Eina 

al telèfon 937 36 47 22 / 648 247 285 o al correu 

info@einacooperativa.coop . Cal tenir en compte que l’anul·lació de 

la inscripció suposarà perdre la quota un cop carregat el rebut. 

 

FITXA D’INSCRIPCIÓ CASALET ESCOLA ENXANETA 2016 

 

Dades de l’infant 

Cognoms  ________________________ Nom_____________ 

 

     (marca amb una X) Si l’infant està donat d’alta a alguna activitat de 

l’Eina durant el curs 15/16 no cal omplir la resta de dades generals. 
 

Data de naixement ____________ Curs _____Classe_____ 

Adreça ____________________________nº _____pis _____ 

Nom del pare/mare/tutor/a ___________________________  

Telf. de contacte: 1er _ _ _ _ _ _ _ _ _   2ºn _ _ _ _ _ _ _ _ _  

@mail ____________________________________________  

Nº Targeta Sanitaria ________________________________ 

Dades Bancàries E S      

Informació sanitària 

 

Malalties:_______________________________________________

_______________________________________________________ 

Al·lèrgies:_______________________________________________

_____________________________________________________ 

Medicació:______________________________________________

______________________________________________________

Observacions: 

_______________________________________________________

_______________________________________________ 

’
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Necessito que el meu fill/a es quedi a l’activitat : 

 Horari    Període 

□ De 15:30 a 16.30.           □ Tot el casalet  

                               .           □ Diferents dies 
Quins? (marqueu amb una x) 

DLL DM DX DJ DV DS DI DLL DM DX DJ DV DS DI DLL DM 

6 7 8 9 10 

  

13 14 15 16 17 

  

20 21 

          

         

  

 
Qui el vindrà a buscar? 
Nom: ____________________Parentiu:___________DNI: ______________Telf:_____________ 

Nom:____________________Parentiu:___________DNI:________________Telf:____________ 

 
Pot marxar sol?  Si   
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Els casalets d’estiu són com els casals d’estiu, un espai de vacances 

i de trencament de la rutina diària dels infants al llarg del curs. 

Els infant gaudiran d’una sèrie d’activitats lúdiques amb un objectiu 

eminentment pedagògic. 

 

L’educació en el lleure permet viure experiències vitals lúdiques i creatives 

i situa l’educació en valors en un nivell de vivència personal intensa. 

Mitjançant les activitats, es treballa la formació integral dels infants: 

física, emocional, creativa, autonomia personal i relacionals. 

 

Les activitats del casalet estan desenvolupades a partir del centre d’interès, 

 I amb uns objectius de treball específics per a cada grup d’edat. 
 

A continuació us ensenyem el que varem fer l’any passat 

 

CENTRE D’INTERÈS 2015 

La brúixola del temps 

La Samira, la Sara, en Jordi, en Pau, la Berta i en Mohamed, estan fent unes colònies 

d'estiu.  

Avui els monitors els han dit que aniran a la muntanya i faran un joc de pistes. Els 

han explicat que hauran de trobar la brúixola del temps. 

El grup que la trobi, serà el guanyador de la prova. 

Els monitors, però, els han advertit que quan trobin la brúixola del temps, hauran 

d'anar amb compte, que sobretot no la sacsegin ni intentin manipular-la de cap 

manera, ja que és un aparell molt especial i fins i tot pot tenir....certs poders. 

Caldrà doncs que l'agafin amb molta cura i l'entreguin als monitors. 

 

Ells, però, no es prenen seriosament les advertències i l'únic que volen és guanyar.  

Així doncs s'endinsen cap el bosc pel seu compte i risc.  

Ja fa estona que caminen i sembla que s'han perdut. L'emoció i les ànsies de guanyar 

els han dominat. ...... 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1ª SETMANA 
Del 8 al 12  de 

juny 2015 

Presentació del Centre 
d’Interès, amb teatre o 

fent titelles. 
 

Jocs de coneixença 
 

MANUALITAT 
Construcció dels 

binocles 

TALLER de CUINA 
Dibuix amb Fruites 

JOC de PISTES 
 

Creuem la teranyina 
 

ACTIVITAT EN GRUP 
GRAN 

Construïm la nostra 
cabana 

JOC D’AIGUA 

2ª SETMANA 
Del 15 al 19  de 

juny 2015 

EL GRAN JOC DE 
PISTES.... 

Ho sabrem trobar?? 

ACTIVITAT 
D’AIGUA Pescadors 

i ocells. 

TALLER de CUINA 
Cuina per sobreviure 

MANUALITAT 
Construcció de la 

nostre cantimplora 
FESTA FINAL 

 
I aquest any????? Vine i ho veuràs 


