


� s’ adreça a nens i nenes que hagin cursat durant el 
curs 2012-2013, entre P3 d’ Educació Infantil i 6è d’
Educació Primària, és a dir, nascuts entre el 2001 i el 
2009. 

� és una activitat 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.

� ofereix 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. 

� és 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 les 
diferents edats.

� es realitzarà a l’ escola El Turó de Masquefa.

LLLL’’’’ESPLAIESPLAIESPLAIESPLAI GIRAVOLTGIRAVOLTGIRAVOLTGIRAVOLT

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 17 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  ACTIVITATSLES  ACTIVITATSLES  ACTIVITATSLES  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 coneixerem diferents pobles del món 
que ens mostraran altres maneres de viure perquè
tots plegats....GIREM L’ESTIU!!!! 

Cada setmana el grup d’edat viatjarà simbòlicament a 
un poble diferent. Els pobles que es coneixeran cada 
setmana tindran una característica comuna que els 
relacionarà:

•La meva casa no té parets: Pobles on el respecte pel medi i les relacions 
que hi tenen vertebren la seva cultura.

•Què són les armes?: Pobles basats en la pau i la convivència.

•Amb la casa a sobre: Pobles nòmades, que visquin amb senzillesa, amb 
una cultura de consum responsable i que siguin conscients del valor de les 
coses.

•Savis sense llibres: Pobles amb una cultura sense escriptura on el diàleg 
inter-generacional, el compartir informació i experiències, els contes i les 
rondalles, i l’aprenentatge a través de la experimentació siguin els seus 
valors.

•Mirar enrere per caminar endavant: Pobles amb una manera de veure 
el món amb una perspectiva diferent a les que ens són habituals.

Aquest fil conductor, servirà per enllaçar les diferents activitats que farem 
durant el casal: diversos tipus de jocs (cooperatius, d’aigua, d’enginy, 
tradicionals...), dinàmiques, tallers, sortides pel municipi, banys  a la 
piscina, excursió de tot un dia fora de Masquefa...



DATES I HORARISDATES I HORARISDATES I HORARISDATES I HORARIS

Casal d’ Estiu del 25 de juny al 26 de juliol. (Els 

dies 22 i 23 de juliol no hi haurà Casal per ser Festa Major 

a Masquefa).

L’horari serà de dilluns a divendres de 9 a 13,30h.
S’establiran serveis complementaris que ampliaran 
aquest horari en funció de les necessitats de cada 
família: acollida de 8 a 9h, menjador de 13,30 a 
15,30h i casal de tarda de 15,30 a 17h.

PREUSPREUSPREUSPREUS

L’ Ajuntament bonificarà el 15% sobre el preu establert de Casal de Matí,
a tots els que s’ inscriguin,  empadronats a Masquefa i als del nucli de La Beguda 
Alta empadronats al municipi de 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 9 a 

13,30h.

Tarifes        
empadronats 

amb 
bonificació

Tarifes no 
empadronats

1ª. Setmana 29,75 € 42,05 €

2ª. Setmana 38,25 € 52,05 €

3ª. Setmana 42,50 € 57,05 €

4ª. Setmana 38,25 € 52,05 €

5ª. Setmana 25,50 € 37,05 €



L’ acollida de matí, el menjador i l’ acollida de tarda, no comptaran amb 
bonificacions. Aquests serveis es duran a terme si s’ arriba a un mínim de 
participants.

SERVEIS COMPLEMENTARISSERVEIS COMPLEMENTARISSERVEIS COMPLEMENTARISSERVEIS COMPLEMENTARIS

CASAL de TARDA de 15 a 17h. Aquesta activitat complementa la del matí, no 
poden haver inscripcions només de tarda, ni de forma esporàdica. 

1ª Setmana (Sant Joan) 11,00€

Setmana complerta 14,00€

5º Setmana (Festa Major) 8,00€

ACOLLIDA MATÍ de 8 a 9h. L’ hora d’ entrada a aquest 
servei és flexible. Es recomana utilitzar-lo el temps estrictament 
necessari. 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 
adquirir un tiquet i lliurar-lo al Coordinador/a del Casal. (+ info 
Coordinador/a Casal).

1ª Setmana (Sant Joan) 11,00€

Setmana complerta 14,00€

5º Setmana (Festa Major) 8,00€

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 adquirir un tiquet i lliurar-lo al Coordinador/a 
del Casal, a les 9h del matí. (+ info Coordinador/a Casal).

1ª Setmana (Sant Joan) 23,00€

Setmana complerta 29,00€

5º Setmana (Festa Major) 18,00€

El preu dels serveis d’ACOLLIDA MATÍ/ACOLLIDA TARDA per dia/infant 
serà de 4,00€ per servei.

El preu del servei de MENJADOR per dia/infant serà de 7,20€.

Per comprar els tiquets us haureu d’ adreçar al Coordinador/a del Casal.



INSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS ON-LINE:  Per fer la inscripció on-line, s’ha d’enviar un 
correu a giraestiu@gmail.com, adjuntant escanejats els següents 
documents: la fitxa d’inscripció omplerta i signada, la targeta sanitària del 
nen/a, el carnet de vacunacions, i una foto de carnet recent.

Us podeu descarregar la fitxa d’inscripció a www.masquefa.cat al destacat de 
Casal d’Estiu’13.

Les inscripcions seran del 20 al 24 de maig.

INSCRIPCIONS PRESENCIALS: a 
l’Área de Serveis Personals-Torre dels 
Lleons, C/ Crehueta 33. 
Horari d’ atenció: de dilluns a divendres 
de 9’30 a 12’30h i de 17 a 20h.

Cal portar la fitxa d’inscripció
omplerta, fotocòpia de la targeta 
sanitària del nen/a, fotocòpia del carnet 
de vacunacions, i una foto de carnet 
recent. 

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 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, però no podran gaudir de la bonificació.

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: 93.772.50.30 l’Ajuntament de Masquefa 
(Educació), i a la web de l’ ajuntament www.masquefa.cat destacat Casal 
Estiu’13.



REUNIREUNIREUNIREUNIÓÓÓÓ DE FAMDE FAMDE FAMDE FAMÍÍÍÍLIESLIESLIESLIES

La reunió informativa serà el dimecres 19 de juny.

Nascuts 2009-2007 (P3-P4 i P5): 17h Escola El Turó

Nascuts 2006-2001 (de 1r. a 6è): 18.30h Escola El Turó

Es realitzarà un únic pagament per ingrés bancari i es retornarà el justificant a       
l’Ajuntament, C/ Major 93, el 31 de maig com a màxim.

També es podrà realitzar l’ ingrés del 50% del Casal, com a màxim el 31 de 
maig i l’ altre 50% abans del 14 de juny de 2013, i retornar el justificant de 
cada ingrés abans d’aquestes dues dates a l’Ajuntament, C/ Major 93.

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

FORMA DE PAGAMENTFORMA DE PAGAMENTFORMA DE PAGAMENTFORMA DE PAGAMENT




