


Viu l’estiu amb ÀBAC! 
Un estiu innovador, amb Compromís social i empodera’t de protagonisme! 

Hi havia una vegada... CONTES PER TELÈFON! 
Aquest estiu els nens i nenes  d’educació infantil s’ompliran de 

la fantasia i la màgia del gran GIANNI RODARI! 

A partir de jocs, dinàmiques, sortides, tallers, històries i molta 
diversió les nenes i nens s'endinsaran a l'univers del CONTES!

La imaginació i la màgia faran de les històries la millor forma de 
gaudir de l’estiu. 

Proposta EDUCACIÓ INFANTIL – Emocions i 
expressió 

Proposta EDUCACIÓ PRIMÀRIA– sostenibilitat i sensibilització

IMPLICA’T I BAT LES ALES PER LA GAIA 
Aquest estiu els nens i nenes de primària estaran immersos 
en la proposta educativa IMPLICA’T que gira entorn al medi 

ambient i els ODS (els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible). 

A partir de jocs, dinàmiques, sortides, tallers, esport i molta 
diversió les nenes i nens s'endinsaran en l'univers IMPLICA’T, 

desenvolupant el seu esperit crític, el compromís i 
mobilitzant-se per l'acció.

Proposta EDUCACIÓ PRIMÀRIA– sostenibilitat i sensibilitzacióProposta EDUCACIÓ PRIMÀRIA– sostenibilitat i 
sensibilització



SORTIDES PER L’ENTORN NIT DE VIVAC, ENS 
QUEDEM A DORMIR! 

EQUIP ESPECIALITZAT 
EN LLEURE EDUCATIU

REMULLADA I SORTIDA A 
LA PISCINA

ESPAIS, TALLERS I ACTIVITATS 
AMB MIRADA 360º

PROPOSTA ED. INFANTIL
PROPOSTA PER ED. PRIMÀRIA 

QUE TROBAREU AL CASAL D’ESTIU? 



EQUIP EDUCATIU FORMAT PER:

▪ Un equip amb un director i/o directora, monitors i
monitores i monitoratge de suport per NEE
coneixedors de l’espai, de la línea pedagògica de 
l’escola i dels infants.

▪ Ràtio i titulacions segons decret 267/2016.

▪ Divertits, alegres, implicats, responsables,

compromesos i amb moltes ganes de fer d’aquest estiu

un ESTIU INOBLIDABLE!

Seguint la normativa del Departament de Joventut, l’equip de monitors/es disposarà del Títol de Monitor/a de

Lleure i el coordinador/a, el Títol de Director/a de Lleure.



HORARI CASAL

Matiners ( Acollida matinal): de 8h a 9h. Poden portar esmorzar de casa.

Torn matí: de 9h a 13h.

Torn matí+dinar: de 9h a 15h.

Es dinarà al menjador de l’escola, Dinar amb Catering amb Core Restauració.

Torn matí+dinar+tarda: de 9h a 17h.

Sortida PISCINA de PROXIMITAT: l’horari serà de 9h a 13h per infants de primària. 

Sortida EXCURSSIÓ de TOT EL DIA:  l’horari será de 9h a 17h per tots els participants del casal. 
ACTIVITATS AMB MIRADA 360º: l’horari serà de 9h a 13h per a tots els infants.

El dijous 15 de juliol: nit de bivac pels infants inscrits aquella setmana.

❑A partir de les 20h. Sopar de carmanyola. Esmorzar a càrrec del casal.

Divendres amb família.

❑Cada divendres, a les 16h-16:15h us convidem a compartir el que hem fet amb nosaltres.

HORARI I CARACTERÍSTIQUES:



ENTRADA I RECOLLIDADELS INFANTS DURANT EL CASAL 

Entrada a les 9h*

❑ Ed.infantil i Primària: els infants 
entren per la porta principal i 
van sols cap als espais de 
referència.

❑ El director/a del Casal rep als
infants i a les famílies.

Sortida a la 13h i a les 15h

❑ Els infants que marxen els 
entrega el director/a de lleure 
per la porta principal.

Sortida a les 17h

❑ Ed.infantil i Primària: els 
entreguem per la porta 
principal. El director/a del casal 
fa l’acompanyament.

❖ Divendres amb família:
16h-16:15h -17h

• Els pares, mares i familiars dels nens i 
nenes participants del casal esteu 
convidats els divendres a la tarda per 
compartir el què hem fet al llarg de la 
setmana.

* (Opció d’acollida de 8h a 9h)

S’ADAPTARÀ L’ORGANITZACIÓ A LES 
MESURES DE SALUT DE PROCICAT PER 

L’ESTIU 2021



CASAL per a INFANTS DE 3 A 5 anys
Proposta EDUCACIÓ INFANTIL – Emocions i expressió Viureu un estiu ple 

d’històries, màgia, 
somnis, creacions i 

jocs! 

Us acompanyaré per 
ensenyar-vos com 

ELS CONTES PODEN 
PRENDRE VIDA! 

PROPOSTA 
APRENENTATGE 

SERVEI: 
PREPARAREM CADA 

SETMANA UNA 
HISTÒRIA AMB MOLTA 

MÀGIA I LA 
COMPARTIREM AMB EL 
CASAL D’AVIS I ÀVIES DE 

L’ENTORN. 

Hi havia una vegada... CONTES PER TELÈFON! 

Del 28 de juny al 02 de juliol: FEM ANIMALADES!:

▪ Els micos.

▪ El viatge de les mones.

Del 05 al 09 de juliol: EL CEL I EL SEUS TRESORS: 

▪ El sol i el núvol.

▪ El mag dels estels.

Del 12 al 16 de juliol: LA MÀGIA D’INVENTAR!

▪ Història universal.

▪ Qui vol comprar la ciutat d'Estocolm?

Del 19 al 23 de juliol: UN GUSTOS EMPEDRAT DE CONTES

▪ Els homes de la Mantega. 

Del 26 al 30 de juliol: UN MAR DE LLETRES.

▪ L’Alicia cau al mar.



CASAL per a NENS i NENES de 6 a 12 anys

Proposta EDUCACIÓ PRIMÀRIA– sostenibilitat i sensibilització

IMPLICAT I BAT LES 
ALES PER LA GAIA! 

Les nostres petites 
accions  poden tenir grans 

resultats! 

Aquest estiu viurem, 
coneixerem i aprendrem 
com poder fer del nostre 

planeta un món millor per 
a tots i totes els que hi 

habitem! 

Enrotlla’t i anima’t a 
VIURE L’EFECTE 

PAPALLONA!  

IMPLICA’T I BAT LES ALES PER LA GAIA 

Del 28 de juny al 02 de juliol: BAT LES ALES PER LA PAU

Del 05 al 09 de juliol: BAT LES ALES PEL KM0

Del 12 al 16 de juliol: BAT LES ALES PER A INNOVACIÓ

Del 19 al 23 de juliol: BAT LES ALES PER LA VIDA SUMMARINA 

I TERRESTRE 

Del 19 al 23 de juliol: BAT LES ALES PER LA SALUT



ACTIVITATS - TALLERS AMB MIRADA 360º

Entitats que col·laboren:

Són un conjunt de propostes per fomentar l'experiència de viure
l'intercanvi amb artistes i/o professionals del barri i/o territori, tot
fomentat la participació dels infants en la vida del nostre entorn i
equipaments.



L’art de sentir
Casal temàtic

Educació infantil ( P3,P4 i P5)
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HORARI BASE CASAL EDUCACIÓ INFANTIL

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
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8h-9h Acollida. Bon dia! ( Opcional)

9h-9:30h Entrada relaxada a l’espai de referència

9:30h- 12:30h Presentació i
distribució a

espais i tallers

distribució d’espais i

tallers

distribució d’espais i

tallers
EXCURSSIÓ 
TOT EL DIA 

distribució d’espais i

tallers

Tallers 360 Tallers Espais Tallers 360

Esmorzar (portat de casa) i Pati lliure

Tallers

Espais i joc lliure

REMULLADA I JOCS 
D’AIUGA 

ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRIES

Tallers

Espais i joc lliure

12:30h-13h Recollida Recollida Recollida Recollida

13h-15h Dinar
Espai tranquil i/o

pilota a la pista

Dinar
Espai tranquil i/o 

pilota  a la pista

Dinar
Espai tranquil i/o

sorral

Dinar
Espai tranquil i/o

sorral
15h-16:30h Anem al Parc Anem al Parc Espai motriu: Sobre

rodes

Activitats amb

famílies.
( 16h-16:15h a 17h)

16:30h-17h La cloenda i recollida La cloenda i recollida La cloenda i recollida La cloenda i recollida

Activitats inclusives!
Aquestes propostes de tallers poden variar depenent del número d’infants inscrits.



art
Circ

música

medi ambient

HORARI BASE CASAL EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Activitats inclusives!
Aquestes propostes de tallers poden variar depenent del número d’infants inscrits.

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
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8h-9h Acollida. Bon dia! ( Opcional)

9h-9:30h Entrada relaxada a l’espai de referència

9:30h- 12:30h Presentació i
distribució a

espais i tallers PISCINA

distribució d’espais i

tallers
EXCURSSIÓ 
TOT EL DIA 

distribució d’espais i

tallers

Tallers 360 Espais Tallers 360

Esmorzar (portat de casa) i Pati lliure

Tallers

Espais i joc lliure
ACTIVITAT 

EXTRAORDINÀRIA

Tallers

Espais i joc lliure

12:30h-13h Recollida Recollida Recollida Recollida

13h-15h Dinar
Espai tranquil i/o

pilota a la pista

Dinar
Espai tranquil i/o 

pilota  a la pista

Dinar
Espai tranquil i/o

sorral

Dinar
Espai tranquil i/o

sorral
15h-16:30h Anem al Parc Anem al Parc Espai motriu: Sobre

rodes

Activitats amb

famílies.
( 16h-16:15h a 17h)

16:30h-17h La cloenda i recollida La cloenda i recollida La cloenda i recollida La cloenda i recollida



PROPOSTA DE EXCURSSIONS 

Dijous 15 de Juliol
FUNDACIÓ MONA  

Dijous 8 de Juliol
PORT PESQUER DE VILANOVA  

Dijous 1 de Juliol
EL BOSC ENCANTAT DE GURB 

Dijous 29 de Juliol
EL PARC DE FRANCESC MACIÀ  

Dijous 22 de Juliol
LA PLANA I SANTUARI DEL CORREDOR. 

S’ADAPTARÀ LA PROPOSTA 
D’EXCURSIONS A LES MESURES DE 

SALUT DE PROCICAT PER L’ESTIU 2021

I ALS INFANTS INSCRITS. 



SETMANAL

▪ 1 got per veure aigua amb el 
nom marcat. (ed.Infantil).

▪ Un paquet de Tovalloletes 
humides. (ed. Infantil).

▪ Una muda de recanvi amb la 
bossa i la roba marcada amb el 
nom de l’infant. (ed. Infantil).

MATERIAL NECESSARI

DIARI
▪ Motxilla amb esmorzar.

▪ Crema solar posada de casa i 
repel·lent de mosquits,

▪ Gorra pel sol.

▪ Mascareta a partir de 1r

▪ Roba còmode i calçat adequat per 
fer el casal. Si cal, roba de recanvi.

DIA PISCINA/ 
JOCS D’AIGUA 
▪ Samarreta del casal i gorra.

▪ Cantimplora i/o ampolla d’aigua.

▪ Banyador, tovallola i calçat d’aigua 
adequat (calçat d’aigua lligat) per la 
piscina.

▪ Roba còmode i calçat adequat per 
fer sortida. Si cal, roba de recanvi 
(ed.Infantil).

▪ Motxilla d’atac (esquena) per posar 
dintre el menjar, gorra, crema solar, 
aigua, tovallola piscina, sabates 
piscina, roba...).

TOTA LA ROBA HA D’ANAR MARCADA AMB EL NOM I COGNOM

EXCURSSIÓ
▪ Motxilla d’atac.

▪ Crema solar posada de casa i 
repel·lent de mosquits,

▪ Gorra pel sol.

▪ Mascareta a partir de 1r

▪ Roba còmode i calçat adequat per 
excurssió.



PREUS

MODALITATS DE CASAL HORARIS PREUS

Matiners (opcional) De 8h a 9h 12,00 €

Casal matí De 9.h a 13h 89,00 €

Mitja jornada + dinar De 9h a 15h 113,00 €

Tot el dia (inclou dinar tots els dies) De 9h a 17h 121,00 €

Les famílies dels infants participants al casal podreu triar les dates i les franges horàries que millor s’ajustin a les vostres necessitats.

Els preus per setmana dels serveis ofertats són:

• 5% de descompte en totes les modalitats a partir
de 4 setmanes o més.

• 5% a partir del segon germà/na

* Els descomptes NO són acumulables

A la inscripció que obtingui una beca no se li
aplicarà cap descompte.

DESCOMPTES

❑ 1er pagament:
• El 6 de juny de 50€, per domiciliació bancària,

de la Bestreta (import no retornable).
❑ 2on pagament:

• abans del 28 de juny corresponent a la part
restant de l’import del casal per domiciliació
bancària

*L’import serà retornat en un 50% en cas d’incidència
mèdica justificada que impossibiliti la realització del casal.

*Si sol·liciteu una beca, no us caldrà pagar res fins que 
sapigueu si us atorguen la beca o no.

*Es retornarà la totalitat (inclosa Bestreta) en cas de 
cancel·lació del casal per situació de Covid-19.

PAGAMENT 



INSCRIPCIONS CASAL D’ESTIU 
▪ Les inscripcions pel casal d’estiu es

faran on-line a través d’un formulari 
Google. 

Cal entrar en aquest link PER OMPLIR 
EL FORMULARI.
https://forms.gle/2udBzpZqEJcinjhh6

COM FAIG LA INSCRPICIÓ?

SOL·LICITUD AJUT ECONÒMICS

(del 24 d’abril al 21 de maig)

Inscripcions del dissabte 24 d’abril al divendres 21 de maig inclòs

https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-
families

▪ Les persones interessades hauran
de consultar la web informativa
dels ajuts:

▪ Hauran de sol·licitar el CODI de 
l’activitat a ÀBAC 

Per qualsevol dubte, informació i/o inscripció, us podeu adreçar també al 93. 360. 10. 44 de dilluns a divendres
de 9h a 14h i dimarts i dijous de 15h a 17h. O enviar un correu a info@abacserveis.com

https://forms.gle/2udBzpZqEJcinjhh6
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families
mailto:info@abacserveis.com


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

▪ Autoritzacions signades.

▪ Fotocòpia targeta sanitària del’infant.

▪ Fotocòpia DNI/ NIE/ Passaport (de la mare , pare o

tutor/a legal de l’infant)

▪ 1 Foto carnet de l’infant.

▪ Declaració de participació responsable per la  Covid-19.

TOTA la documentació s’ha
d’entregar abans d’iniciar el casal:

❑ Via online
escanejada/fotografia al correu

info@abacserveis.com

mailto:info@abacserveis.com


Una samarreta exclusiva per a tots els nens i nenes participants.

Polseres identificatives amb telèfon per sortides pels infants.

Seguiment per part d’un equip tècnic qualificat.

Oferim document online, díptic i cartelleria informatiu a les famílies explicitant totes les activitats que es
realitzaran i el material necessari.

EL CASAL APORTA



Durant els casals, també fem servir les següents eines de comunicació.Durant els Casals d’Estiu, així com durant les 
setmanes prèvies d’informació i inscripció a 
aquests, disposem de la nostra web, la web 
de l’escola amb un apartat dedicat 
exclusivament als casal d’estiu .

És l’eina fonamental mitjançant la qual les
famílies podeu:

1. Tramitar la inscripció online als 

diferents casals.

2. Consultar la informació referent a les

característiques i continguts

de cada casal.

PLA DE COMUNICACIÓ

ESPAI WEB

https://www.abacserveis.com/

XARXES SOCIALS

ENVIAMENT E-MAILS

En totes elles es té cura de la imatge del menor (acomplim amb la 
LOPD), motiu pel que és la família qui autoritza o no la possibilitat de 
que el seu/va fill/a participi en els reportatges setmanals o recull 
d’imatges on s’identifiqui clarament la imatge de l’infant.

@abacserveis Grup de famílies. 

https://www.abacserveis.com/


• 1 nit de casal amb esmorzar inclòs. 
Sortides per l'entorn proper.

• Gimcanes, jocs d’aigua, tallers, experimentació....
• Polseres de seguretat i samarreta del casal.
• Activitats amb mirada 360º d’intercanvi amb experts de 

l’entorn.
• Activitats extraordinàries a l’escola.  

Un programa pedagògic de lleure educatiu 

pensat per gaudir de l’estiu d’una forma 

divertida i participativa alhora que aprenen i 

desperten la seva imaginació i creativitat.

RAONS PER INSCRIURE-S'HI

CASAL sostenible i respectuós amb el medi natural

El casal com a espai generador de canvi:
• Reduir el consum d’energia de les instal·lacions.
• Reduir el consum d’aigua i el seu malbaratament.
• Promovem una correcta gestió de residus i 

eduquem els usuaris sobre la nostra petjada 
ecològica.

• Potenciem les activitats pedagògiques de
coneixement i respecte de l’entorn natural.

• Incorporem una cuina sostenible i de proximitat.
El CASAL D’ESTIU S’ORGANITZARÀ 
SEGUINT TOTES LES MESURES DE 
SALUT I SEGUREAT QUE PROCICAT 

ESTABLEIXI PER LES ACITVITATS D’ESTIU 
2021




