
 

 



 

 

 

Aquest estiu M’AGRADARIA SER...  

Aquest estiu hem preparat unes activitats diferents pels nens i nenes de P3, P4 i P5 (Curs 2014-2015). 

L’horari base serà de les 8:45 del matí fins les 13:00 h. També hi ha l’opció de quedar-se fins les 14:00h. 

 

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.  

 
 
 
Exemple de l’horari  del Casal  

Setmana 2 – Educació Infantil (P3, P4 i P5) 

Horari Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 

8:45-09:30 

Benvinguda i 
presentació dels 

monitors, el Casal, 
Centre d’Interès.  

Jocs de 
Coneixença actius 

i moguts 

Benvinguda, aeròbic i jocs 

09:30-
10:30 

“Apagafocs” 
Apaguem les 

flames (Joc de 
pistes) 

Excursió & 
Activitats per 

Navarcles 

Activitat Sorpresa 
(Només la Saben els 

Caps del Parc de 
Bombers) 

Tinc una idea de 
bomber/a! 

-Jocs i Taller- 

10:30 a 
11:00 

Esmorzem & Joc Lliure 

11:00-
12:00 

M'agradaria ser... 
Taller 

d'ambientació  
(Casc, Botes i 

Manega ) 

Les proves d'accés 
aquàtiques 
(Gimcana 
aquàtica) 

Excursió & 
Activitats per 

Navarcles 

Les proves d'accés 
(Gimcana física i 

mental) 

Jocs d’aigua i/o 
Piscina 

 
 

 



 

 

 

Activitats 
 

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

realitzaran entre l’escola i les piscines municipals. 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 a l’Escola excepte els infants que utilitzin el servei de menjador  

que la recollida serà a les piscines municipals a les 15:00 h. 

 

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 entre l’escola i les piscines municipals. 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. 

Servei de menjador 

El Casal disposa de servei de menjador controlat per un equip de monitors. Aquest servei serà adaptat 

pels infants en cas d’al·lèrgies i intoleràncies alimentaries. El servei només es durà a terme si hi ha un 

mínim d’inscripcions. 

 

Inscripcions 
    

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

Termini d’inscripcions: A partir del 15 de maig i fins el 12 de juny. Les inscripcions després d’aquest 

termini tenen un recàrrec de 5€.  

 

1er  Cal fer l’ingrés de l’import total de l’activitat:  Es pot realitzar el pagament 

fraccionat. Si hi esteu interessats informeu-vos als punts d’inscripció.  

 TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: Catalunya Caixa ES41 2013 6027 93 02 0008 4254 ( Ajuntament de 

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

 EFECTIU: A les oficines de l’ajuntament o a les de Lleure dos mil. 

 TARGETA DE CRÈDIT: A les oficines de l’ajuntament.  

 

2n   Presentar la documentació següent: 

 Full d’inscripció i autoritzacions degudament signades 

 Còpia del comprovant de l’ingrés bancari 

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

 

Llocs d’inscripció: 

 Lleure dos mil: C/ Girona, 1-3-5 Bx Local (Cant. Carrer Sant Bartomeu) de Navarcles  Tel. 93 

878 75 87. Horari: De dilluns a dijous de 9h a 14h i de 15h a 18h i divendres de 9h a 15h. 

 Ajuntament de Navarcles: Plaça de la Vila, 1 – Navarcles.  Telèfon: 93 831 00 11 



 

 

 

Taula de preus 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Es realitzarà un sondeig entre els inscrits per tal d’oferir altres serveis durant el casal.  
 
 
 

Promocions  
Promoció 1: El segon i el tercer germà tindrà un 5% de descompte sobre el preu. No 
acumulable amb d’altres promocions.  
 
Promoció 2: Els nens/es que tinguin 5 anys i que facin la inscripció per a un mínim de 3 
setmanes abans del 12 de juny, tindran el carnet de la piscina del juliol gratis o el de 
temporada amb un 50% de descompte. No acumulable amb d’altres promocions. 
 
Promoció 3: 20% de descompte en els cursets grupals de natació de la piscina de 
Navarcles. No acumulable amb d’altres promocions. 
 
NOVETAT! 10% de descompte en les activitats d’estiu mensuals organitzades per les 
piscines de  Navarcles pels pares i mares dels nens/es participants. Activitats: Zumba, 
Aquagym i Pilates. 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

22  
de juny 

23  
de juny 

24  
de juny 

25  
de juny 

26  
de juny 

29  
de juny 

30  
de juny 

1  
de juliol 

2  
de juliol 

3  
de juliol 

6  
de juliol 

7  
de juliol 

8  
de juliol 

9  
de juliol 

10  
de juliol 

13  
de juliol 

14  
de juliol 

15  
de juliol 

16  
de juliol 

17  
de juliol 

20  
de juliol 

21  
de juliol 

22  
de juliol 

23  
de juliol 

24  
de juliol 

27  
de juliol 

28  
de juliol 

29  
de juliol 

30  
de juliol 

31  
de juliol 

Setmana inicial   40€ 
(24 de juny FESTA) 

1 setmana    60€ 

2 setmanes   104€ 

3 setmanes              150€ 

4 setmanes   176€ 

5 setmanes   210€ 

TOTAL CASAL   250€ 
(del 22 de juny al 31 de juliol) 

Altres serveis 
 

Servei de monitoratge de 13:00 a 14:00   
       Preu per dia     3€ 
       Preu per setmana (5 dies)  10€ 
 
 

 

Les inscripcions posteriors al 12 de juny tindran 
un recàrrec de 5€ per nen/a. 

Import de les inscripcions en horari base 
(8:45 a 13:00) 
 

Educació Infantil (Curs 2014-2015) 



 

 

 

  Full d’inscripció  
 

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

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

d’estiu: l’Estiu és més a Navarcles (Juny- Juliol). 

 

Marqueu amb una creu les setmanes i horaris que us interessa: 

 
Taula horària 

Setmana 1 
22 – 26 de juny 

(24 FESTA) 

Setmana 2 
29 de juny al 3 de 

juliol 

Setmana 3 
6 - 10 de juliol 

Setmana 4 
13 - 17 de juliol 

Setmana 5 
20 - 24 de juliol 

Setmana 6 
27 - 31 de juliol 

De 8:45 a 13:00 h.       

De 13:00 a 14:00 h. 
Servei d’Acollida 

 
     

       

Estic interessat en els següents serveis:  
(marca amb una X aquells serveis en els quals estaries interessat/da)  

 

 

 

 

 

Per reservar la vostra plaça cal que feu el pagament íntegre de les activitats escollides mitjançant una 

transferència bancària. Si teniu dubtes sobre el preu total podeu trucar al 93 877 75 87 

 

 

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

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

l’Ajuntament de Navarcles 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 

que es realitzin dins del Casal de Navarcles: l’Estiu és més a Navarcles, 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 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)  
 

 
Navarcles, a   ........... de .................. de 2015                

Servei de menjador (13:00 – 15:00) 

Servei d’acollida matinal (8:00 – 8:45) 

Casal de setembre 



 

 

 

 

 

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: 

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

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

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

 

A tenir en compte: 

• Tots els dies del casal s’ha de portar: Roba còmode per les activitats, gorra pel sol, crema solar, 

Esmorzar, Banyador, Xancletes lligades i Tovallola. 

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

• En cas de mal temps no es farà piscina ni jocs d’aigua. 

. 

 

Fotografia 

 


