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PREUS per a dies 
esporàdics 
 
Dinar esporàdic: 10€ 
 
Dinar esporàdic més 
activitat de tarda: 15€ 
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Casal d'estiu 

Aquest estiu hem preparat unes activitats diferents pels nens i nenes del Casal de Can Rafel.  

 

M’AGRADARIA SER... 

I tu, que vols ser de gran? De ben segur que aquesta pregunta ens l’han i ens l’hem feta tots i totes 

algun moment de la nostra vida. De ser, serem persones, en tot cas del que treballarem ja serà una altra 

cosa. El que és cert –i amb sort-, és que de grans treballarem una bona part de la nostra jornada. Amb 

més sort encara, potser acabarem treballant d’allò que de ben petits somiàvem.  

 

I en què somieu? pagesos/es? bombers/es? cuiners/es? artistes? o potser arquitectes? Durant les 

setmanes que durarà el casal ( del 22 de juny al 31 de juliol), els nens i nenes més menuts viuran el dia a 

dia d’aquestes professions a través de jocs, tallers, visites sorpresa, i excursions relacionades amb la 

temàtica que abordarem cada setmana.  

 

1. Setmana del 22 de juny al 26 de juny (4 dies): Vull ser... tastet d'oficis!!! 

2. Setmana del 29 de juny al 3 de juliol (5 dies): Vull ser bomber/a (Els serveis públics) 

3. Setmana del 6 de juliol al 10 de juliol (5 dies): Vull ser artista  

4. Setmana del 13 de juliol al 17 de juliol (5 dies): Vull ser pagès/essa 

5. Setmana del 20 de juliol al 24 de juliol (5 dies): Vull ser cuiner/a  

6. Setmana del 27 de juliol al 31 de juliol (5 dies): Vull ser arquitecte 

 

 

HORARI 

Per tal d'adaptar-nos a les vostres necessitats el Casal de Can Rafel us oferim tres horaris diferents: Fins 

a la 13h, a les 15h o a les 17h. Aquests dos últims amb el servei de menjador inclòs.  

 

I perquè pensem que l'estiu no s'ha de deixar d'aprendre, les activitats de tarda seran en anglès.   
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EXEMPLE HORARI PETITS 

M'agradaria ser bomber/a... per vestir-me amb el meu uniforme blau, per pujar per escales, 

per apagar focs amb l'aigua i les bombolles,  per jugar dins el nostre parc de bombers...Per tot 

això m'agradaria ser bomber/a i tot això ho podré viure al Casal de Can Rafel!  

 

 

Exemple de Setmana (Educació Infantil) 
M'agradaria ser bomber/a 

Horari  Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 

9:00-
09:30  

Benvinguda i 
presentació dels 

monitors, el Casal, 
Centre d’Interès. 

Jocs de Coneixença 
actius i moguts 

Benvinguda, aeròbic i jocs 

09:30-
10:30  

Les proves d'accés 
(Gimcana física i 

mental) 
Sortida amb Activitats 

El parc de Bombers 
(Construïm en nostre 

parc de bombers) 

“Apagafocs”  
Apaguem les flames (Joc 
de pistes)  

10:30 -
11:00  

Esmorzem 

11:00-
12:00  

Jocs d’aigua i/o 
Piscina 

Jocs d’aigua i/o Piscina 

Sortida amb Activitats 

Activitats Aquàtiques 
dirigides (Partit de 

waterpolo) 
Jocs d’aigua i/o Piscina  

12:00- 
13:00  

M'agradaria ser... 
Taller d'ambientació 
(Bombers, policies, 
doctors, conductors 

d'ambulància...) 

Les proves d'accés 
aquàtiques 

(Gimcana aquàtica) 

Taller de Bombolles 
Gegants 

Festa de Cloenda 
(Activitat conjunta de 

Casal) 

13:00-
15:00  

Dinar i temps lliure DINAR Picnic Dinar i temps lliure 

15:00-
16:30  

Tarda d’Anglès: Jocs de superació, Jocs 
tradicionals, Jocs d’estratègia, jocs 

cooperatius... 

Tornada i Arribada  al 
Casal de Can Rafel 

Tarda d’Anglès: Jocs de superació, Jocs tradicionals, 
Jocs d’estratègia, jocs cooperatius... 

16:30-
17:00  

Ens preparem per marxar, Recollida de l’espai, jocs de distensió 

• Tots els dies del casal s’ha de portar: Gorra pel Sol, crema solar, Esmorzar, Banyador, Xancletes lligades, Tovallola.  
• Cal portar la roba i els objectes del nen/a marcats amb el nom  
• En cas de mal temps no es farà piscina!  
• Motxilla petita per l’excursió amb d’aigua.. en cas que ho requereixi es farà arribar un full informatiu per la Sortida amb activitats  
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EXEMPLE HORARI GRANS 

Amb els nois i noies de primària farem un combinat ben fresc d'activitats multiesportives i 

aventureres... alhora també farem activitats tot el casal junts, grans i petits, per reforça el valor 

de cohesió. Per últim, també incorporarem, igual que l'any passat, activitats en anglès i 

musicals! 

 

Exemple de Setmana (Primària i ESO) 

I want to be... 

Horari  Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 

9:00-

09:30  
Benvinguda i jocs 

09:30-

10:30  

Benvinguda i presentació 

dels monitors, el Casal, 

Centre d’Interès. 

Jocs de Coneixença 

actius i moguts 

Esports amb Handicap 

(Activitat de 

sensibilització) 

Sortida amb Activitats 

Imparables 

(Triangulars d'esports del 

món) 

Les Olimpíades Bogues 

del Casal de Can Rafel!  

10:30 

-11:00  
Esmorzem 

11:00-

12:00  

Les proves d'accés 

(Gimcana física i mental) 

Les proves d'accés 

aquàtiques 

(Gimcana aquàtica) 

Sortida amb Activitats 

“Apagafocs” 

Apaguem les flames (Joc 

de pistes) 

Jocs d’aigua i/o Piscina  

12:00- 

13:00  
Jocs d’aigua i/o Piscina Jocs d’aigua i/o Piscina Jocs d’aigua i/o Piscina 

Festa de Cloenda 

(Activitat conjunta de 

Casal) 

13:00-

15:00  
Dinar i temps lliure DINAR Picnic Dinar i temps lliure 

15:00-

16:30  

Tarda d’Anglès: Jocs de superació, Jocs 

tradicionals, Jocs d’estratègia, jocs cooperatius... 

Tornada i Arribada  al 

Casal de Can Rafel 

Tarda d’Anglès: Jocs de superació, Jocs 

tradicionals, Jocs d’estratègia, jocs cooperatius... 

16:30-

17:00  
Ens preparem per marxar, Recollida de l’espai, jocs de distensió 

• Tots els dies del casal s’ha de portar: Gorra pel Sol, crema solar, Esmorzar, Banyador, Xancletes lligades, Tovallola.  

• Cal portar la roba i els objectes del nen/a marcats amb el nom  

• En cas de mal temps no es farà piscina!  

• Motxilla petita per l’excursió amb d’aigua.. en cas que ho requereixi es farà arribar un full informatiu per la Sortida amb activitats  
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Activitats 

Totes les activitats que es realitzaran al Casal són de caràcter lúdic i educatives. Les activitats es 

realitzaran al Club Esportiu Can Rafel, tot i que un cop per setmana sortirem d'excursió. Per tant, és 

necessari que els infants vinguin vestits amb roba i calçat còmode. Us recordem que tota la roba ha 

d’estar marcada amb el nom i els cognoms. Amb la programació setmanal us farem arribar tot allò que 

han de portar els infants per les activitats. 

L’arribada i recollida dels infants serà al Club Can Rafel. En cas d’un malestar del nen/a, es trucarà als 

pares  i en cap cas es donarà cap medicament sense previ consentiment dels pares i/o recepta mèdica. 

 

Activitats d’aigua 

Durant la setmana es portaran a terme jocs d’aigua. És important que tothom porti banyador, tovallola i 

sandàlies de goma que quedin ben subjectes (lligades), així com crema solar protectora ja posada des de 

casa. 

 

Inscripcions 
    

Informació sobre el Casal i les inscripcions:  93 878 75 87 | casalcanrafel@lleuredosmil.com 

 

1er  Cal fer l’ingrés de l’import total de l’activitat:   

• TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: Banc Sabadell ES86 0081 0049 5300 0195 7698. Com a concepte 

de l’ingrés cal posar el nom, primer cognom i edat del nen/a. 

 

2n   Presentar la documentació següent: 

• Enviar una copia per correu electrònic (casalcanrafel@lleuredosmil.com) de: 

 - Full d'inscripció i autoritzacions degudament signades   

 - Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social i Fotografia mida Carnet 

 - Còpia del comprovant de l’ingrés bancari 

• Portar el full d’inscripció i autoritzacions original el primer dia del Casal.  

 

El casal es realitzarà sempre que hi hagi un mínim de 10 nens/es per setmana.  

 

Per a dies esporàdics els nens/es es podran quedar a dinar o fins i tot fent les activitats de 

tarda. Aquests serveis tenen un cost de 10€/dia pel servei de dinar i de 15€/dia pel dinar més 

la tarda d'activitats (fins a les 17h). Si es vol fer ús d'aquest servei s'ha d'aviar com a molt tard 

el dia abans i fer el pagament per transferència o en efectiu.  
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Full d'inscripció 

 
El nen/a.....................................................................................nascut/da l’any.............................. 

assistirà (núm. de setmanes) ............... setmanes a les activitats programades del Casal d’estiu 

del Club Esportiu Can Rafel.          

 

Marqueu amb una creu, si s’és soci o no del Club Esportiu Can Rafel i les setmanes i horaris que 

us interessi: 

 SOCI       NO SOCI 

 
Taula horària 

Setmana 1 
22 – 26 de juny 

(24 FEFSTA) 

Setmana 2 
29 de juny al 3 

de juliol 

Setmana 3 
6 de juliol al 10 

de juliol 

Setmana 4 
13 de juliol al 

17 de juliol 

Setmana 5 
20 de juliol al 

24 de juliol 

Setmana 6 
27 de juliol al 

31 de juliol 

De 9:00 a 13:00 h. 
  
 

    
 

 
 

De 9:00 a 15:00 h 
amb Dinar 

 
     

De 9:00 a 17:00 h 
amb Dinar 

 
     

       
 

Estic interessat en: 

 

Servei d’acollida matinal ( de 8h-9h) 

Casal de setembre 

 

Autoritzacions: 
 

Jo ............................................................................................. amb número de DNI: ............................, 

com a pare/mare o tutor/a del nen/a......................................................................................... autoritzo al 

Club Esportiu Can Rafel  i a Lleure dos mil els següents punts, a no ser que se’ns comuniqui el contrari: 

• Autoritzo al meu fill/a a poder realitzar les activitats, trasllats entre instal·lacions i excursions a 

peu i amb autocar, sortides amb pernoctacions que es realitzin dins del casal d’estiu  segons 

programa d’activitats setmanals. 

• Autoritzo que en cas d’urgència el meu fill/a pugui ser traslladat en cotxes particulars al Centre 

d’Atenció Primària o hospital  més pròxim. 

• Autoritzo al meu fill/a a poder-li fer fotografies i/o vídeos durant l’estada del casal i que puguin 

ser publicades. 

• Autoritzo a l’ús de les meves dades per rebre les comunicacions i/o informacions d’interès.  

                                                     Signat (pare, mare, tutor)  

 

Cervelló, a   ........... de .................. de 2015 
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Dades generals de l’alumne: 

Nom: ...............................................................................................................  

Cognoms:......................................................................................................... 

Nivell (curs 2014-15): ...................................................................................... 

Escola: ............................................................................................................. 

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

Adreça familiar:   ............................................................................................. 

 

Nom pare/mare/tutor: ............................................................................................................................ 

 

Telèfons de contacte:  

1) .................................................................................................................................................................... 

2) .................................................................................................................................................................... 

3)..................................................................................................................................................................... 

 

Correus electrònics de contacte:  

1) .................................................................................................................................................................... 

2) .................................................................................................................................................................... 

 

Al·lèrgies alimentàries: 

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

 

Al·lèrgies a medicaments i/o altres: 

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

 

Altres dades d’interès: 

Sap nedar?: sí  no observacions........................................................................................... 

Celebra el seu aniversari durant el casal:        sí  no      quin dia? ………………………………………………….. 

 

Altres observacions: 

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

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

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

 

L'ingrés de la inscripció s'ha de fer el següent número de compte:  

ES86 0081 0049 5300 0195 7698 (Banc Sabadell) 

A l’hora de fer la inscripció cal presentar la següent documentació: 
• Full d’inscripció i autoritzacions degudament signades 

• Còpia del comprovant de l’ingrés bancari 

• Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social i del carnet de vacunes 

• Fotografia mida Carnet 

• Autorització medica en cas d’un medicament crònic o recomanacions mediques si s’escau. 

 

 

Fotografia 


