
 

Marca els torns i opcions horàries que desitgesMarca els torns i opcions horàries que desitgesMarca els torns i opcions horàries que desitgesMarca els torns i opcions horàries que desitges    
 

    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*El dia *El dia *El dia *El dia 24 de juny no hi haurà casal!!24 de juny no hi haurà casal!!24 de juny no hi haurà casal!!24 de juny no hi haurà casal!!    

TéTéTéTé    germans participant aquest any al casal d’estiu?germans participant aquest any al casal d’estiu?germans participant aquest any al casal d’estiu?germans participant aquest any al casal d’estiu?.......................................................... 

Autoritzacions / Confirmacions: Autoritzacions / Confirmacions: Autoritzacions / Confirmacions: Autoritzacions / Confirmacions:     
(No serà vàlida una inscripció si no te resposta a totes i cadascuna de les 
autoritzacions/confirmacions).  

 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal:...................................................................................... 
 
NIF o NIE:..................................Data:..................................Signatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

TornTornTornTorn    9h a 13h9h a 13h9h a 13h9h a 13h    9h a 15h9h a 15h9h a 15h9h a 15h    9h a 17h9h a 17h9h a 17h9h a 17h    
Acollida deAcollida deAcollida deAcollida de    

8h a 9h8h a 9h8h a 9h8h a 9h    

Del 22Del 22Del 22Del 22    al 26 al 26 al 26 al 26     
de junyde junyde junyde juny    

    

Del 29 de juny al Del 29 de juny al Del 29 de juny al Del 29 de juny al 
3 de juliol3 de juliol3 de juliol3 de juliol    

    

Del 6 a l’10 Del 6 a l’10 Del 6 a l’10 Del 6 a l’10     
de juliolde juliolde juliolde juliol    

    

Del 13 al 17 Del 13 al 17 Del 13 al 17 Del 13 al 17     
de juliolde juliolde juliolde juliol    

    

Del 20 al 24 Del 20 al 24 Del 20 al 24 Del 20 al 24     
de juliolde juliolde juliolde juliol    

    

Del Del Del Del 22227777    al al al al 33331111        
dddde e e e julioljulioljulioljuliol    

    

 SI NO 
Autoritzo a l’infant d’aquesta inscripció a participar al casal d’estiu 2015 de l’Escola 
Casas, que organitza l’AMPA de l’Escola Casas i que gestiona l’associació Dinàmic. 

  

Confirmo que l’infant està en condicions de salut aptes per participar a totes les 
activitats proposades dins el projecte de casal d’estiu. 

  

Autoritzo a que l’equip de monitors demani assistència mèdica i que l’infant pugui 
ser traslladat al centre mèdic més proper si fos necessari. 

  

Autoritzo a l’infant d’aquesta inscripció a participar de totes les sortides 
programades en l’activitat de casal d’estiu 2015 i que es realitzaran fora de l’escola. 

  

Autoritzo a l’associació Dinàmic i a l’AMPA de l’Escola Casas a enregistrar 
fotografies de l’infant, de manera individual o en grup i poder utilitzar-les amb fins 
publicitaris dels projectes educatius que gestionen ambdues entitats. 

  

Autoritzo a l’infant  d’aquesta inscripció a marxar sol a casa un cop finalitzat l’horari 
del casal al que està inscrit. 

  

Confirmo que he llegit i accepto la normativa del servei.    



    

    
Hola a tots i totes!Hola a tots i totes!Hola a tots i totes!Hola a tots i totes!    

Per si encara no ens coneixes...som l’Associació Dinàmic! Som l’entitat de lleure i creixement 

que duem a terme el Casal d’Estiu d’aquest any. Creiem que és el nostre compromís convidar-te 

a què vegis una part del nostre projecte per aquest proper estiu a fi de què coneguis que és el 

que ens apassiona... 

 

...posar la nostra energia, creativitat, coneixements i il·lusions en construir un casal d’estiu on el 

teu fill/a pugui gaudir i créixer, conèixer i experimentar, viure i conviure a cadascun dels 

instants, moments i dies als quals vingui al nostre casal, al seu, el Casal de l’Escola. 

 
Què és el que ens fa sentir així? 
 
· Combinem la diversiódiversiódiversiódiversió dels infants amb el seu creixement.creixement.creixement.creixement. 
· Realitzem una proposta elaborada, variada i original d’activitats.proposta elaborada, variada i original d’activitats.proposta elaborada, variada i original d’activitats.proposta elaborada, variada i original d’activitats. 
·Disposem d’un equip de monitors/es implicat, preparat, creatiu i responsable.monitors/es implicat, preparat, creatiu i responsable.monitors/es implicat, preparat, creatiu i responsable.monitors/es implicat, preparat, creatiu i responsable.    
·Busquem establir vincles constructiusvincles constructiusvincles constructiusvincles constructius amb cadascun/a dels participants i famílies. 
·Disposem de MÉS de 10 anys d’experiènciaMÉS de 10 anys d’experiènciaMÉS de 10 anys d’experiènciaMÉS de 10 anys d’experiència en la realització de Casals d’Estiu. 
 
Quina és la proposta d’activitats? 
 
A més de les excursions setmanals, on marxem a la piscina i d’altres llocs d’interès, les activitats 
que viuen dins els nostre casals d’estiu són: 
    
Pels més menuts (Educació Infantil)*:Pels més menuts (Educació Infantil)*:Pels més menuts (Educació Infantil)*:Pels més menuts (Educació Infantil)*: Activitats Musicals, Balls i Danses, Tallers de Reciclatge, 
Manualitats, Jocs Motrius, Jocs d’aigua, Gimcanes, Activitats Recreatives del Món, el Racó de 
la comunicació, Excursions d’entorn proper. 
    
Pels mitjans (1r i 2n Cicle d’Educació Primària)*:Pels mitjans (1r i 2n Cicle d’Educació Primària)*:Pels mitjans (1r i 2n Cicle d’Educació Primària)*:Pels mitjans (1r i 2n Cicle d’Educació Primària)*:  Jocs Esportius, Teatre, Anglès Recreatiu, 
Coreografies, Manualitats, Jocs Motrius, Jocs d’aigua, Gimcanes, Activitats Recreatives del 
Món, el Racó de l’expressió, Excursions d’entorn proper. 
    
Pels grans (3r Cicle d’Educació Primària)*:Pels grans (3r Cicle d’Educació Primària)*:Pels grans (3r Cicle d’Educació Primària)*:Pels grans (3r Cicle d’Educació Primària)*: Esport Conscient, Teatre, Anglès Recreatiu, 
Coreografies, Manualitats, Jocs Motrius, Jocs d’aigua, Gimcanes, Activitats Recreatives del 
Món, el Racó de l’expressió, Excursions d’entorn proper. 
 
Totes aquestes activitats estaran distribuïdes segons el quadre bàsic d’horaris, el qual pots 
consultar en aquests mateix document. 
 
Aquest conjunt de divertides activitats les acompanyem amb el nostre eix temàtic, la història, 

barreja d’imaginació i realisme, que les dota de sentit i força per a què el teu fill/a visqui cada 

dia del casal més plenament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butlleta d’inscripcióButlleta d’inscripcióButlleta d’inscripcióButlleta d’inscripció    
    
    
    
    
Dades de l’infant:Dades de l’infant:Dades de l’infant:Dades de l’infant:    
Nom...........................................Cognoms.......................................................................................... 
Curs realitzat.....................................Data de naixement................................................................. 
Adreça............................................................................................................................................... 
Població.....................................................................CP................................................................... 

 
Dades del pare/mare o tutor legal:Dades del pare/mare o tutor legal:Dades del pare/mare o tutor legal:Dades del pare/mare o tutor legal:    
Nom...........................................Cognoms.......................................................................................... 
NIF o NIE........................................... 
Adreça............................................................................................................................................... 
Població.....................................................................CP................................................................... 
Telèfons de contacte........................................................................................................................ 
Correu electrònic.............................................................................................................................. 
 
Dades mèdiques d’interès de l’infant:Dades mèdiques d’interès de l’infant:Dades mèdiques d’interès de l’infant:Dades mèdiques d’interès de l’infant:    
Pateix algun tipus d’alteració física o psíquica (si/no) 
Quina:.................................................................................................................................................. 
 
Pateix alguna malaltia crònica (si/no) 
Quina:.................................................................................................................................................. 
 
Pren algun medicament de forma periòdica (si/no) 
Quin:.................................................................................................................................................... 
Dosi:..................................................................................................................................................... 
 
Es mareja quan viatja en autocar (si/no) 
 
Sap nedar (si/no) 
 
Té por a l’aigua (si/no) 
 
La seva actitud és més aviat (activa/passiva) 
 
Pateix algun tipus d’al·lèrgia (si/no) 
A que:................................................................................................................. 
 
Si ha cursat P3, està acostumat/a a fer migdiada (si/no) 
 
Mencioneu les persones que el vindran a buscar a la sortida del casal 
.............................................................................................................................. 
 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, 
l’informem que les dades recollides en aquesta butlleta passaran a formar part dels fitxers l’informem que les dades recollides en aquesta butlleta passaran a formar part dels fitxers l’informem que les dades recollides en aquesta butlleta passaran a formar part dels fitxers l’informem que les dades recollides en aquesta butlleta passaran a formar part dels fitxers 
titularitat de ASSOCIACIÓ DINÀMIC  amb l’objectiu de complir les finalitats prtitularitat de ASSOCIACIÓ DINÀMIC  amb l’objectiu de complir les finalitats prtitularitat de ASSOCIACIÓ DINÀMIC  amb l’objectiu de complir les finalitats prtitularitat de ASSOCIACIÓ DINÀMIC  amb l’objectiu de complir les finalitats pròpies del òpies del òpies del òpies del 
servei. servei. servei. servei.     



    
    

Temàtica del casalTemàtica del casalTemàtica del casalTemàtica del casal    

Aquest any ens divertirem amb:  

 

“En Pega Dolça i la Brigada dels Hàbits Saludables”“En Pega Dolça i la Brigada dels Hàbits Saludables”“En Pega Dolça i la Brigada dels Hàbits Saludables”“En Pega Dolça i la Brigada dels Hàbits Saludables”    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest any ens divertirem tot buscant els amagatalls secrets d’en Pegadolça, un estrafolari i 

original personatge que, de ben segur, ens farà riure d’allò més durant tot el casal d’estiu. Així, 

acompanyats per en Joan Salut i la Sol Casalsen Joan Salut i la Sol Casalsen Joan Salut i la Sol Casalsen Joan Salut i la Sol Casals, els altres dos protagonistes, aprendre’m  quins són 

els hàbits que podem aprendre per dur una vida plena i equilibradahàbits que podem aprendre per dur una vida plena i equilibradahàbits que podem aprendre per dur una vida plena i equilibradahàbits que podem aprendre per dur una vida plena i equilibrada mentre intentem resoldre 

totes les divertides aventuresdivertides aventuresdivertides aventuresdivertides aventures que ens esperen.  

 

Cada setmana ens portarà a un indret diferent del mónindret diferent del mónindret diferent del mónindret diferent del món, on trobarem misteris, pistes, aventures i 

visites extraordinàries que posaran a prova les habilitats de tots i totes els participants i ens 

faran gaudir de moments màgics. 

 

Setmana 1 – En Pegadolça, comença l’aventura! 

Setmana 2 – L’Exercici Físic: Moure el cos és deliciós! 

Setmana 3 – L’Alimentació: El que beus i menges és el que et fa créixer! 

Setmana 4 – La Higiene: Ben neta i polida és més agradable la vida! 

Setmana 5 – El Descans: Dormint el necessari et tornes més savi! 

Setmana 6 – Les Relacions Humanes: Quan parles des del cor arribes a un acord! 

 

Podeu consultar els vídeos dels centres d’interès d’anteriors edicions dels nostres casals al 

nostre canal del YoutubeYoutubeYoutubeYoutube,  aeedinamic Canalaeedinamic Canalaeedinamic Canalaeedinamic Canal.  

 

Durant el transcurs del casal d’estiu podreu seguir les noves aventures mitjançant aquest 

mateix canal. 

    

Inf0rmacions i normativesInf0rmacions i normativesInf0rmacions i normativesInf0rmacions i normatives    
    

PPPPreusreusreusreus    segons dies per tornsegons dies per tornsegons dies per tornsegons dies per torn::::    
    

    

    

    

    

    

    

    

Descomptes:Descomptes:Descomptes:Descomptes:    
3% de descompte per apuntar-se 5 torns. 

6% de descompte per apuntar-se els 6 torns de casal. 

10% de descompte en la primera setmana de casal (22, 23, 25 i 26 de juny) si ja vas participar al 

casal l’estiu 2014. 

    

Lloc de realització de l’activitat:Lloc de realització de l’activitat:Lloc de realització de l’activitat:Lloc de realització de l’activitat:    
Escola Casas (C/ Sant Joan de Malta, 44 de Barcelona) 

    

Reunió informativa:Reunió informativa:Reunió informativa:Reunió informativa:    

DijousDijousDijousDijous    11116666    d’abril a d’abril a d’abril a d’abril a les 1les 1les 1les 17777::::00000000hhhh....    
    

Inscripcions:Inscripcions:Inscripcions:Inscripcions:    
El període d’inscripcions estarà obert del 20 d’abril al 29 de maig. Fora d’aquest termini només 

s’acceptaran noves inscripcions o ampliacions de torns en cas que quedin places lliures. Podreu 

formalitzar la vostra inscripció els dimarts i dijous de 16:30h a 17:30h a l’escola. També podeu 

deixar la inscripció al despatx de l’AMPA.  

    

Documentació que cal aportarDocumentació que cal aportarDocumentació que cal aportarDocumentació que cal aportar::::    
Fitxa d’inscripció i normativa complimentada i signada. 

Fotocòpia del NIF o NIE de la persona signant de l’autorització. 

Fotocòpies de la targeta sanitària i la cartilla de vacunacions de l’infant.  

Comprovant d’ingrés. 

    

Sol·licitud de beca:Sol·licitud de beca:Sol·licitud de beca:Sol·licitud de beca:    
Les famílies que vulguin sol·licitar beca per l’activitat al districte de Barcelona, hauran de fer la 

pre-inscripció en els horaris, dies i lloc esmentats, i portar al districte la documentació 

corresponent dins el període del 20 d’abril al 4 de maig.    
    

 9h a 9h a 9h a 9h a 
13h13h13h13h    

Segon Segon Segon Segon 
germàgermàgermàgermà    

9h a 9h a 9h a 9h a 
15h15h15h15h    

Segon Segon Segon Segon 
germàgermàgermàgermà    

9h a 9h a 9h a 9h a 
17h17h17h17h    

Segon Segon Segon Segon 
germàgermàgermàgermà    

SAM SAM SAM SAM     
8h a 9h8h a 9h8h a 9h8h a 9h    

TornTornTornTornssss    de de de de 

4444    díesdíesdíesdíes    
44€ 41,80€ 78,40€ 74,50€ 86,40€ 82,10€ 11,60€ 

TornTornTornTornssss    de de de de 

5555    díesdíesdíesdíes    
55€ 52,30€ 98€ 93,10€ 108€ 102,60€ 14,50€ 



        

Normativa del serveiNormativa del serveiNormativa del serveiNormativa del servei    

RRRRespecte a les inscripcions:especte a les inscripcions:especte a les inscripcions:especte a les inscripcions:    
    
Les inscripcions al casal d’estiu estan obertes a infants nascuts entre el 2011 i el 2003 (ambdós 

inclosos),és a dir, que a l’estiu hagin cursat ja algun curs de P3 a 6è de primària. 
 

La inscripció l’haurà d’omplir i signar el pare, la mare o el tutor legal de l’infant. 
 

S’haurà d’omplir tots els camps que apareixen a la butlleta d’inscripció i aportar tota la 

documentació que es demana per complementar la inscripció de manera definitiva. 
 

Per inscriure’s al casal, s’haurà de tenir en compte l’inici i el final del període d’inscripcions 

establert. Totes les inscripcions degudament complimentades, rebudes dins aquest període, 

seran acceptades (sense cap tipus de sorteig ni ordre de preferència). Un cop finalitzat aquest 

període, només s’acceptaran inscripcions si queden places lliures als torns sol·licitats. 
 

En cas que un dels torns estigui ple al finalitzar el període d’inscripcions, s’iniciarà una llista 

d’espera amb les famílies que estiguin interessades en aquest període. Quan el volum d’infants 

en llista d’espera arribi a un nombre que permeti obrir un nou grup i hi hagi la possibilitat de 

complementar l’equip amb un monitor/a més, així com modificar els serveis complementaris del 

casal (alimentació, sortides, autocars,...), es donarà cabuda a aquests infants a l’activitat per 

rigorós ordre de petició de plaça per aquell torn. 

 

RRRRespecte a pagaments i devolucions: especte a pagaments i devolucions: especte a pagaments i devolucions: especte a pagaments i devolucions:     
 

El pagament es farà per transferència bancària o ingrés bancari al número de compte de 

l’associació Dinàmic (Codi IBAN). 

ES86 0081 1862 9100 0101 4302 (Banc de Sabadell) 

Caldrà detallar com a concepte el nom de l’infant i el casal on participarà. Es podrà fer el 

pagament en dos parts del 50% cada una. La data límit per fer el darrer pagament serà el 10 de 

juny. 
 

Si una família varia algun torn o opció horària dins el període d’inscripcions, es farà el canvi de 

manera automàtica amb el pagament o devolució pertinent segons el cas. Si el canvi és posterior 

al darrer dia d’inscripció, en cas que es desitgi una ampliació, s’haurà de valorar les places que 

quedin lliures en els torns i horaris demanats, i en cas que es desitgi una reducció, s’haurà 

d’acollir als criteris de devolució de l’Associació Dinàmic . 
 

Si superada la data límit de pagament no s’ha abonat la totalitat del servei contractat, es 

procedirà a l’anul·lació de la inscripció donant pas als inscrits en llista d’espera si n’hi hagués. En 

aquest cas també, s’haurà d’acollir als criteris de devolució de l’entitat per les activitats d’estiu i 

haurà d’abonar la part que correspongui indiferentment de si ha formalitzat algun pagament o 

no. 

Contacte:Contacte:Contacte:Contacte:    
933573519 / 671676699 

casalestiu@aeedinamic.org 
 

 

Quin serà l’horari bàsic d’un dia de casal?Quin serà l’horari bàsic d’un dia de casal?Quin serà l’horari bàsic d’un dia de casal?Quin serà l’horari bàsic d’un dia de casal?    
    
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cal remarcar que aquest serà l’horari tipus a excepció d’aquells en els quals es realitzin 
activitats concretes com sortides fora de l’espai habitual del casal o festes de l’aigua.  

 

Composició de Composició de Composició de Composició de grups:grups:grups:grups:    
 

Per a la distribució equilibrada dels nens i nenes que participen al casal d’estiu, seguim la ràtio 

de, com a màxim, un monitor/a cada 10 infants. Aquesta manera de treballar facilita que 

puguem distribuir als participants en diferents grups segons quina sigui la seva edat, així, en la 

mesura que el volum final de participants ens ho permet, fem una distribució més ajustada en les 

franges d’edat a fi de mantenir una línia d’activitats i objectius sòlida, congruent i adaptable a 

cada grup de nens i nenes. 

 

 

SI VOLS CONÈIXER MÉS A FONS EL CONTINGUT DEL CASAL D’ESTIU...SI VOLS CONÈIXER MÉS A FONS EL CONTINGUT DEL CASAL D’ESTIU...SI VOLS CONÈIXER MÉS A FONS EL CONTINGUT DEL CASAL D’ESTIU...SI VOLS CONÈIXER MÉS A FONS EL CONTINGUT DEL CASAL D’ESTIU...    

T’ANIMEM A QUÈ VINGUIS A LA REUNIÓ DE FAMÍLIES!!T’ANIMEM A QUÈ VINGUIS A LA REUNIÓ DE FAMÍLIES!!T’ANIMEM A QUÈ VINGUIS A LA REUNIÓ DE FAMÍLIES!!T’ANIMEM A QUÈ VINGUIS A LA REUNIÓ DE FAMÍLIES!!    

 

HorariHorariHorariHorari    P3, P4 i P5P3, P4 i P5P3, P4 i P5P3, P4 i P5    
1r, 2n 3r i 4rt 1r, 2n 3r i 4rt 1r, 2n 3r i 4rt 1r, 2n 3r i 4rt 

PrimàriaPrimàriaPrimàriaPrimària    
5è i 6è Primària5è i 6è Primària5è i 6è Primària5è i 6è Primària    

8h a 9h8h a 9h8h a 9h8h a 9h    Acollida Matinal Acollida Matinal Acollida Matinal 

9h a 9:15h9h a 9:15h9h a 9:15h9h a 9:15h    Obrim Portes Obrim Portes Obrim Portes 

9:15h a 10:15h9:15h a 10:15h9:15h a 10:15h9:15h a 10:15h    Activitat 1: Menuts Activitat 1: Mitjans Activitat 1: Grans 

10:15h a 10:45h10:15h a 10:45h10:15h a 10:45h10:15h a 10:45h    ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR 

10:45h a 11:45h10:45h a 11:45h10:45h a 11:45h10:45h a 11:45h    Activitat 2: Menuts Activitat 2: Mitjans Activitat 2: Grans 

11:45h a 12:45h11:45h a 12:45h11:45h a 12:45h11:45h a 12:45h    Activitat 3: Menuts Activitat 3: Mitjans Activitat 3: Grans 

12:45h a 13h12:45h a 13h12:45h a 13h12:45h a 13h    
Racó de la 

Comunicació 
Racó de l’Expressió Racó del Diàleg 

13h a 15h13h a 15h13h a 15h13h a 15h    MENJADOR MENJADOR MENJADOR 

15h  a 15:30h15h  a 15:30h15h  a 15:30h15h  a 15:30h    Activitat 4: Menuts Activitat 4: Mitjans Activitat 4: Grans 

15:30h a 16:15h15:30h a 16:15h15:30h a 16:15h15:30h a 16:15h    Activitat 5: Menuts Activitat 5: Mitjans Activitat 5: Grans 

16:15h a 16:45h16:15h a 16:45h16:15h a 16:45h16:15h a 16:45h    Activitat 6: Menuts Activitat 6: Mitjans Activitat 6: Grans 

16:45h a 17h16:45h a 17h16:45h a 17h16:45h a 17h    
Racó de la 

Comunicació 
Racó de l’Expressió Racó del Diàleg 


