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�Adreçat a infants que hagin cursat durant el curs
2015-2016, entre P3 d’Educació Infantil i 6è
d’Educació Primària, és a dir, nascuts entre el 2004 i el
2012.

�Activitat pensada per gaudir de l’estiu, de les
amistats, del joc i per fer nous aprenentatges en un
entorn obert i en contacte amb la natura.

� Oferim als infants la possibilitat de realitzar activitats
de lleure a prop del seu entorn habitual, en una època
de l’ any especial i plena de recursos.

� Creem un espai on els nens i nenes van a divertir-se i
a compartir experiències amb altres nens i nenes,
mentre realitzen activitats enriquidores i adaptades a la
seva edat.

� Es realitzarà a l’ escola ElTuró de Masquefa.

L’ESPLAI GIRAVOLT
Som una entitat sense afany de lucre dedicada a l’educació en el lleure d’infants i
joves. Totes les activitats que realitzem a l’entitat estan emmarcades dins del
nostre projecte educatiu, perseguint sempre l’educació en valors dels infants i
joves.

L’aplicació del que hem après durant els 20 anys que portem fent esplai cada
dissabte i campaments i colònies a l’estiu, ens permet conèixer la realitat dels
infants i joves així com les seves necessitats educatives. Aquest és un factor clau
alhora d’aconseguir una bona adequació a les necessitats dels infants i joves en el
moment d’assolir els objectius proposats.

El nostre objectiu és la nostra raó de ser, que és educar en valors 
per tal que els infants i joves d’avui formin una societat i un 
món millor en el futur.



LES  ACTIVITATS

Les activitats que es realitzen al Casal d’ Estiu faciliten als nens i

nenes el desenvolupament integral en el seu medi.

Tenen un caràcter lúdic i educatiu. Les diferents propostes estan adaptades a
les característiques de les diferents edats.

Durant el casal farem:

• JOCS: de coneixença, cooperatius,  d’aigua, populars, tradicionals....

• ANIREM A LA PISCINA

• ENS MOUREM PEL POBLE I FORA

•TALLERS

• GIMCANES

Els boscos de posidònia del fons del mar Mediterrani estan en perill de

desaparèixer, i amb ells, les platges, peixos…

Coneixerem a un vell i trist pescador que ens demanarà la nostra ajudar

perquè el seu estimat mar i les seves meravelloses platges tornin a ser com

els seus ulls les veien a la seva infantesa.

Amb aquest eix d’animació coneixerem, estimarem i respectarem el mar i

sobretot el fons marí. Aprendrem el que nosaltres podem fer en el nostre

dia a dia per cuidar el nostre entorn. Reforçarem el valor del respecte pel

medi ambient i la responsabilitat de cuidar-lo i vetllar per ell.

Totes aquestes activitats estaran

enllaçades amb un fil conductor o eix

d’animació, enguany seran els boscos de

posidònia de la mar Mediterrània.



DATES I HORARIS

El GiraEstiu es durà a terme del 27 de juny al 29

de Juliol (Els dies 21 i 22 de juliol no hi haurà Casal per ser

Festa Major a Masquefa).

L’horari serà de dilluns a divendres de 9h a 13,30h.
S’establiran serveis complementaris que ampliaran

aquest horari en funció de les necessitats de cada

família: acollida de matí de 8h a 9h, menjador de
13,30h a 15,30h i acollida de tarda de 15,30h a
17h.

PREUS
L’ Ajuntament bonifica el Casal de Matí, a tots els inscrits empadronats i/o

escolaritzats a Masquefa.

Els participants al Casal d’ Estiu podran triar les dates que millor s’ajustin

a les seves necessitats en funció a les setmanes proposades, que són
indivisibles.

CASAL de MATÍ 
de 9h a 13,30h.

Preu Casal
Preu Casal 

(preu bonificat)

Setmana completa 58,00€ 40,00€

Setmana de Festa 
Major + excursió

51,00€ 35,00€



Aquests serveis es duran a terme si s’arriba a un mínim de participants.

SERVEIS COMPLEMENTARIS

ACOLLIDA de TARDA de 15,30h a 17h. El servei d’acollida per a tots els

dies s’ha de sol·licitar en el moment de realitzar la inscripció. Hi ha la possibilitat
d’utilitzar aquest servei de forma puntual, i en aquest cas cal fer el pagament i lliurar el
rebut a la Directora del Casal. (+ info. Directora del Casal).

Setmana complerta 14,00 €

Setmana de Festa Major 8,00 €

ACOLLIDA de MATÍ de 8h a 9h. L’hora d’entrada

a aquest servei és flexible. El servei d’acollida per a tots els
dies s’ha de sol·licitar en el moment de realitzar la inscripció.
Hi ha la possibilitat d’utilitzar aquest servei de forma puntual, i
en aquest cas cal fer el pagament i lliurar el rebut a la
Directora del Casal. (+ info. Directora del Casal).

de 8h a 9h

Setmana completa 10,00 €

Setmana de Festa Major + excursió 6,00 €

MENJADOR de 13,30 a 15,30h. El servei de

menjador per a tots els dies s’ha de sol·licitar en el
moment de realitzar la inscripció. Hi ha la possibilitat
d’utilitzar aquest servei de forma puntual, i en aquests
casos cal fer el pagament i lliurar el rebut a la Directora
del Casal, a les 9h del matí. (+ info. Directora del Casal).

Setmana complerta 35,00€

Setmana de Festa Major 21,00 €

PREU ESPORÀDICS

Acollida matí 3,00 €

Menjador 7,50 €

Acollida tarda 4,00 €



INSCRIPCIONS
Les inscripcions seran:
• Del 2 al 13 de maig

INSCRIPCIONS PRESENCIALS
� Lloc: A La Bàscula (La Fàbrica Rogelio Rojo).

�Horari d’atenció:
� Dimarts, dimecres i dijous de 9,30h a 11,30h.
� De dilluns a divendres de 18h a 20h.

�Cal portar:
� Fitxa d’inscripció omplerta.
� Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a.
� Fotocòpia del carnet de vacunes.
� Fotocopia del DNI del pare, mare o tutor/a.
� Foto de carnet recent.
� Full de confirmació del padró i/o escolarització.

Les places són limitades. En el cas que la demanda superi les places ofertades, es crearà una
llista d’espera. Els nens/es empadronats tenen preferència sobre els escolartizats i els no
empadronats. Els alumnes dels centres escolars locals no empadronats tenen preferència
sobre els no escolaritzats i no empadronats a l’hora de la inscripció.
El no pagament de la quota de les activitats en que s’ ha inscrit el nen/a comporta la baixa.

Un cop fet el pagament i formalitzada la inscripció, només es retornarà el 75% de l’
import en cas de baixa mèdica justificada, abans de començar l’ activitat de
Casal. Un cop iniciat el Casal, no es retornarà cap import.

+info o consultes:
�Telèfon Esplai: 663 93 29 36
� Correu electrònic: giraestiu@gmail.com
� Blog : centresplaigiravolt.wordpress.com
� Facebook: facebook.com/EsplaiGiravolt
�Twitter: twitter.com/EsplaiGiravolt

PER PODER TRAMITAR LA 
INSCRIPCIÓ CAL PORTAR TOTA LA 

DOCUMENTACIÓ EN EL MOMENT DE 
REALITZAR LA INSCRIPCIÓ.



REUNIÓ DE FAMÍLIES 

La reunió informativa serà:  
Dimarts 14 de juny 

a les 17’30h
a la Sala d’Actes 

del CTC.

• En un únic pagament: per ingrés
bancari al núm. de compte facilitat un cop
entregat el full d’inscripció. S’entregarà el
justificant de pagament a La Bàscula (La
Fàbrica Rogelio Rojo) fins el 13 de maig, i
a la bústia que hi ha a la porta d’entrada de
l’Esplai Giravolt (La Fàbrica Rogelio Rojo)
fins el 31 de maig com a màxim.

•En dos pagaments: per ingrés bancari al
núm. de compte facilitat un cop entregat el
full d’inscripció del 50% del Casal, com a
màxim el 31 de maig; i l’ altre 50%
abans del 17 de juny de 2016. Cal
retornar el justificant de cada ingrés abans
d’aquestes dues dates a la bústia que hi ha al
costat de la porta d’entrada de l’Esplai
Giravolt (La Fàbrica Rogelio Rojo).

La inscripció no quedarà formalitzada fins
que no s’entreguin els justificants de
pagament.

Si no s’han realitzat els pagaments l’infant no
podrà començar l’activitat (casal, acollides o
menjador).

FORMA DE PAGAMENT




