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Hola famílies!Hola famílies!Hola famílies!Hola famílies!    

L’AMPA de l’Escola Casas i Dinàmic presenten el Casal d’estiu 2015.  En aquesta edició busquem 
millorar, encara més, les activitats i l’estructura per tal de potenciar un lleure divertit i estimulant pels 
participants al casal de l’escola. 
 
Ens presentem un any mes per gestionar el casal d’estiu d’enguany. Nosaltres ja disposem d’una bonica 
experiència  de més d’11 anys però volem seguir fent dels casals un espai on els seus participants, els vostres 
fills i filles, es vegin realitzats segons els seus gustos i les activitats proposades. 
 
Si voleu saber més de nosaltres i descobrir un xic més del que és l’Associació  Dinàmic, teniu a la vostra 
disposició els nostres espais web. Us avancem que tenim tres àrees de treball: lleure, creixement humà i 
cooperació internacional. 
 
 

 
 
 

    

    

                                                                                    www.viudinamic.orgwww.viudinamic.orgwww.viudinamic.orgwww.viudinamic.org                             www.dinamicinternacional.orgwww.dinamicinternacional.orgwww.dinamicinternacional.orgwww.dinamicinternacional.org 

 

Les entrades i sortides 

 

Entrades:  
Entrarem per la porta de la plaça Valentí almirall a les 9,00 del matí. Allà us estaran esperant tant el coordinador 
com l’equip per donar la benvinguda als infants i per resoldre dubtes i poder atendre a les famílies. Es demana 
puntualitat a l’hora de les entrades i les sortides. 

 

Sortides:  

Totes les sortides, en qualsevol opció horària que hagueu escollit,  també es faran per la mateixa porta. 

 

 

Excursions i activitats dels divendres al matí 

Tot seguit us indiquem les sortides de distància del casal d’enguany: 

  

Torn 2: dimecres 1 de juliol – Piscina del Bosc Tancat (Cerdanyola del Vallés) 

Torn 3: dijous 9 de juliol – Piscina del Bosc Tancat i Natupark (Cerdanyola del Vallés)(fins les 17h) 

Torn 4: dimecres 15 de juliol – Piscina del Bosc Tancat (Cerdanyola del Vallés) 

 

Els divendres durant el matí realitzarem la gran gimcana o una festa de l’aigua amb tot un seguit 
d’activitats amb globus d’aigua, guerra de xeringues, transports, equilibris, etc. Depenent de la setmana i del 
ritme del casal algun divendres aprofitarem per fer sortides per l’entorn proper. Cada setmana us facilitarem 
informació de que farem el divendres d’aquella setmana. 
 
Que hem de portar? 
 
Casal: Esmorzar*, roba i calçat còmode, gorra i crema protectora solar*. 
Piscina i festa de l’aigua: Banyador, tovallola, crema protectora, xancletes i roba de recanvi. (L’equip de 
monitors es reserva l’opció, mitjançant comunicació prèvia, de demanar-vos aquest material altres dies que 
no siguin en divendres)  
*Els/les participants haurien de venir amb la crema protectora posada de casa. A més, és interessant que 
pugui portar un pot “extra” a fi de poder-li posar durant el casal, quan l’equip ho considero adient.  
*Per últim, es ideal que els vostres fills/es vinguin esmorzats de casa i, alhora, els hi poseu un petit àpat per 
complementar i/o reforçar durant l’estona que nosaltres els deixem per esmorzar.     
Si el vostre fill o filla no sap nedar, podeu portar també manguitos o bombolla.  
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Contactes durant el casal (a partir del 22 de juny)      
Director del casal:  Xavi Cervera (El primer dia de casal tindreu el seu telèfon) 
Supervisors de zona: Gerard Álvarez 671.676.699 
*Recordeu que els horaris d’atenció seran de 9h a 17h 

Menjador 

El servei de menjador serà a càrrec de l’empresa d’alimentació ISS que és la que gestiona el servei de 
menjador durant el curs escolar. El tipus de servei serà de cuina in situ com durant el curs. És tindran en 
compte les incompatibilitats alimentàries d’alguns participants, en cas de dietes especials, al·lèrgies o hàbits 
culturals.  
Si el vostre fill o filla ha de fer algun dia de règim o menjar especial un dia concret, caldrà avisar al director 
del casal el mateix dia a les 9,00 del matí. El mateix succeirà si voleu fer ús del menjador de manera 
esporàdica. 

 

Preus esporàdics 

* Els tiquets esporàdics no 
disposen del descompte que 
apliquem per segons 
germans i successius. 

 

 

Gestions i tràmits del casal d’estiu: 

 

A fi d’agilitzar al màxim les vostres peticions us informem del sistema de comunicació que emprarem durant el casal.  

Considerem peticions vostres els següents conceptes: anul·lació d’alguna setmana del casal (valorarem la pertinent devolució 

segons el cas i el protocol marcat), ampliació d’alguna setmana (valorarem la possibilitat segons el nombre de participants que hi 

hagi a la setmana que us interessi), ampliacions esporàdiques (segons el quadre indicat anteriorment), els dubtes, consultes o 

informació concreta que ens vulgueu comunicar i/o aclarir. 

Així, si durant aquest període, necessiteu contactar amb nosaltres disposeu del nostre director del casal que us atendrà a les 

entrades i sortides del casal. D’aquesta manera, si ell ho considera necessari, ens transmetrà la informació necessària i ens posarem 

en contacte amb vosaltres. 

A més a més, l’equip de monitors/es del casal es comunicarà amb vosaltres mitjançant cartells i/o notes informatives, alhora que els 

tindreu a la vostra disposició per parlar directament amb ells durant els moments d’entrada i sortida del casal. 

 

Assegurança i seguretat 

L’organització del casal tindrà contractada una assegurança de responsabilitat civil i accidents per a col·lectius. Aquesta assegurança 

cobreix a participants i monitors/es. 

 

Composició dels grups i ràtio 
Recordeu que la ràtio per grup serà d’un monitor/a cada 10 participants o fracció. Sempre que es passi aquesta proporció utilitzarem 
un monitor/a més. Durant algunes excursions complementarem alguns grups amb monitors/es de reforç si s’escau. 

 

Normes i aspectes generals d’organització 
� Les ampliacions setmanals de participació s’hauran d’avisar amb una setmana d’antelació (com a molt tard el dimecres de la 

setmana anterior), només es podran realitzar si queden places en el casal aquella setmana. (seguir el sistema de comunicació 
indicat anteriorment) 

� Els horaris d’atenció a les famílies es faran sempre a les entrades i sortides dels participants. En cas de no poder assistir en 
aquests horaris la família podrà parlar en un altre moment concertant una entrevista amb antelació. 

� Estigueu sempre atents i atentes a les notes informatives que us donarem durant la setmana i als cartells posats a l’entrada del 
casal, són essencials per facilitar una bona organització. 

� Els participants que marxin sols a casa hauran d’estar autoritzats. Comuniqueu-lo al coordinador del casal i demaneu el full 
d’autorització per omplir-lo i signar-lo. 

� L’organització no es fa responsable de cap objecte de valor que porti el participant ( evitar màquines de “videojocs”, mòbils,mp3,  
etc.) 

� L’organització no subministrarà cap medicament sense l’autorització de la família i sense la recepta mèdica.  

Modalitats esporàdiques     Preus 

Permanència esporàdica ( de 8 a 9h): 3,50 € 

Ampliació de 13 a 15h 9,00 € (dinar inclòs) 

Ampliació menjador de 13 a 17h 12,00€ (inclou dinar) 

Ampliació de 15 a 17h 3,50 € 

Menú pic-nic d’excursió (infants de 9 a 13h): 4,50 € 


