
- CASAL ESPORTIU

- Horari de 9:00h a 14:00h
- Acollida de 8:00h a 9:00h 

- Activitats de 16.00h a 17.00h
- Menjador 

- Sortides setmanals
- Cada setmana som una època històrica

- 6 grans FESTES programades
- Remullades

- Esport, tallers plàstics, anglès i més! 

El nostre casal fa             

anys i estem de celebració!
30

CASAL D'ESTIU 
JOAN BARDINA

FORMULARI: 
https://forms.gle/t9yd4HQ7GFjndcab7

 

Període d'inscripció:
De l'11 al 24 de març

 
Reunió informativa

per p3! 

https://forms.gle/t9yd4HQ7GFjndcab7


SEGURETAT SANITÀRIA PER DAVANT DE TOT 

Abans d'explicar-vos el casal, la il·lusió que tenim i les ganes de transmetre felicitat que ens
desborden, ens agradaria parlar sobre les mesures sanitàries i la situació amb la COVID19. 

Com ja haureu vist, és el casal número 30 que realitzarem a l'escola i estem molt orgullosos i
orgulloses d'haver arribat fins aquí. 

El casal del curs passat va ser extremadament complex ja que veníem d'un confinament,
teníem por i els casals vam ser els primers en tornar a reagrupar nens i nenes en un mateix
espai. L'Estiu Bardina 2020 va finalitzar amb cap contagi. Mai sabrem si va estar un tema de
sort, però nosaltres vam treballar i molt per respectar totes les normes. El benestar dels
nostres nois i noies, de totes les famílies que formeu part  del casal i de l'equip de monitores i
monitors és la nostra prioritat, i així seguirà sent sempre. 

Podem afirmar que els treballadors i treballadores del casal ja som experts en COVID19. A
part d'haver realitzat formacions per tenir tots els coneixements possibles, gran part de
l'equip som mestres o personal esportiu i per tant, estem treballant en escoles. 

Tot això us ho volem explicar per transmetre un missatge tranquil·litzador a totes les
famílies del Bardina. Volem que sapigueu que posem tot l'amor i tota la nostra
professionalitat amb els vostres fills i filles.  

INFORMACIÓ I REUNIONS AMB LES FAMÍLIES 

Cada any hem fet una reunió amb totes les famílies per explicar-vos les activitats, el
funcionament de casal i per tal que puguéssiu preguntar tots els dubtes possibles. 
Fer reunions presencials queda descartat i hem volgut crear un dossier bastant detallat per
tal que quedin pocs dubtes per resoldre. 

Qualsevol dubte o aportacions que tingueu de cara al casal ens podeu escriure a
nchozas@joanbardina.com i podem fer trucada o videotrucades a nivell personal (tantes
com calguin). 

L'organització ha decidit que SI que volem fer una reunió informativa amb les famílies de
p3 ja que moltes no ens coneixeu i entenem que no sabeu la dinàmica del casal. 

Així doncs us enviarem un correu electrònic amb el link de la reunió que
celebrarem el pròxim dilluns 15 de març a les 18.00h de la tarda.  
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REUNIÓ FAMÍLIES DE P3:
DILLUNS 15 DE MARÇ A LES 18.00H



Aquest any estem d’aniversari al Bardina! El nostre casal d’estiu fa 30 anys i pensem que és
un curs perfecte per poder celebrar-ho. Tot i que les coses a l’escola han anat molt bé, sense
dubte ha estat un any diferent. Les mesures sanitàries han provocat canvis a la nostra vida i
certes restriccions. Tenim infinites ganes que arribi l’estiu per poder començar a tornar a la
“normalitat” i poder celebrar totes aquelles coses que ens han quedat pendents durant l’any.
Sobretot, volem que sigui un casal on la festa és l’essència del nostre dia a dia, per celebrar
també aquests 30 anys de casal a l’escola. 

Som un Club Esportiu que portem diversos anys treballant amb l’escola (gestió
d’extraescolars, casals d’estiu, d’hivern…). 

Ens caracteritzem per ser un casal esportiu on el nostre objectiu és passar un mes a l’escola
de diversió i felicitat. 

Encara queden mesos per començar el casal; això vol dir que per molt que en aquests
moments us donem informació, sempre ens adaptarem a les mesures sanitàries que hi hagi
al moment. Abans de començar el casal confirmarem cada activitat planificada. La nostra
prioritat sempre ha estat la seguretat dels nostres infants, i així seguirà sent aquest estiu. 

COM SÓN ELS NOSTRES DIES

El nostre casal va destinat a l’alumnat d’infantil, de primària i de primer i segon d’ESO. Pels
nois i noies de 3r i 4t de l’ESO tenim un programa de formació per ser monitor/a esportiu
específic amb un pla de pràctiques i sortides. 

L’horari del casal és de 9.00h a 14.00h i el menjador és de 14.00h a 16.00h. Oferim servei
d’acollida de 8.00h a 9.00h. Aquest any, i com a novetat, oferim servei d’acollida amb
activitats de 16.00h a 17.00h de la tarda. 
El casal comença el 22 de juny. El dia 24 és festiu (Sant Joan).

Arribem al casal, ens acomodem i durant la primera franja horària del matí fem esport.
Tenim més energia i és l’horari més fresc del dia. Cap a les 10.30h-11.00h fem el primer
esmorzar per recuperar l’energia. 
De 11.30h a 14.00h és l’estona dedicada a fer tallers, activitats, manualitats… 
Sobre les 12.30h fem un segon esmorzar (una peça de fruita o un iogurt, per exemple) ja que
fa molta calor i ens fatiguem més ràpidament.

A les 14.00h comença l'horari de menjador que és fins a les 16.00h. Tenim càtering (quan
s'acosti el moment ja us direm quin i us adjuntarem el menú). 
Per petició de moltes famílies, aquest serà el primer estiu que oferirem activitats a la tarda,
de 16.00h a 17.00h. Volem que aquesta hora tingui contingut i no només sigui acollida. Us
adjuntem les activitats que farem a la tarda segons el dia de la setmana: 
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Guerra d'aigua Jocs de taula Guerra d'aiguaManualitatsCine



Bàsquet
Futbol
Dansa
Multiesport
Taekwondo

Els infants de primària van dos dies a la piscina (aquest any tornem a tenir piscina
municipal, i sempre que la normativa ens ho permeti, anirem dos dies a la setmana).
L’alumnat d’infantil no va a la piscina, ja que a l’escola muntem una zona verda amb aigües,
amb piscines de plàstic ideals per poder fer una remullada i estar fresquets durant una
estona. 

Un dia a la setmana marxem d’excursió (tan infantil, primària i ESO). La majoria de sortides
són fins a les 14.00h, tot i que certs dies estem fora fins a les 16.00h o les 17.00h. A l’apartat
d’excursions està tot especificat. 

SECCIONS ESPORTIVES 

El nostre casal, cada any ha comptat amb diverses seccions esportives (gairebé corresponen
a les extraescolars que tenim a l’escola). Els infants decideixen quina secció volen fer i
durant el matí no treballen amb el seu grup natural d’edat sinó amb altres companys/es de
diferents grups que han triat la mateixa secció esportiva. Pot ser que, per exemple, estiguin
de 1r a 3r junts/es fent taekwondo. Durant l’estiu del 2020 això no va ser possible per les
restriccions COVID i l’alumnat només estava amb el seu grup bombolla. Els monitors i
monitores anaven passant pels diferents grups fent els diferents esports. 

L’organització interna del casal dependrà de les mesures COVID que hi hagi en aquest
moment, i per tant, sempre serem un casal esportiu tot i que les activitats les desenvolupem
d’una manera o una altra. 

Les nostres seccions esportives són:

Així doncs, depenent de com funcioni el casal aquest any pel tema sanitari, o bé cada nen/a
triarà quin esport vol fer durant la primera franja del matí (el podem canviar sense
problema en qualsevol moment) o bé tot el grup bombolla anirà practicant cada disciplina
en funció del dia.  

ATENCIÓ!
De cara a les extraescolars del curs vinent (21-22) estem preparant canvis i un nou concepte
al qual li direm: TARIFA PLANA. Això vol dir que de cara a la inscripció del curs vinent de les
extraescolars i de cara a la inscripció pel casal de setembre trobareu diverses novetats. A
l'apartat d'inscripció us ho expliquem tot.   
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EIX TEMÀTIC

Aquest any el nostre eix temàtic tracta sobre les diferents èpoques històriques. Com estem
d’aniversari i pensem que ens fa falta a totes i a tots, volem que cada setmana sigui una festa!
Així doncs, hem planificat una festa per cada setmana, que estarà adaptada a l’època
històrica que ens toqui viure! Potser sembla una mica esbojarrat, però necessitem d’aquesta
bojeria més que mai! Decoracions, disfresses, tallers, manualitats… farem tot per aconseguir
un clima festiu i d’alegria. 
Us presentem les èpoques històriques per setmanes: 

Primera setmana: La prehistòria - Fem carnaval
Segona setmana: L’edat antiga - Halloween 
Tercera setmana: L’edat mitjana - Festa major
Quarta setmana: L’edat moderna - Festival de primavera (hippies)
Cinquena setmana: L’edat contemporània - Nans i capgrossos 
Sisena setmana: El futur - Festa d’extraterrestres 

Per descomptat, dins de totes aquestes èpoques històriques tenim programats tallers i
activitats especials. 

Aquest any, i seguint la dinàmica que porta l’escola, volem donar-li més protagonisme a
l’anglès. Ens caracteritzem per fer un casal amb molt de vincle emocional, i per aconseguir-
ho, necessitem emprar la nostra llengua materna. Això, però no és incompatible amb
utilitzar l’anglès durant certs moments del dia com a llengua principal. Per això, aquest any
hem dissenyat l’English hour, on durant una hora diària només podrem utilitzar l’anglès.
Estem dissenyant activitats on l’alumnat hagi de comunicar-se i utilitzar aquesta altra
llengua. 

MENJADOR

Com a casal, ens agrada treballar l’hora del menjador com un espai amb contingut i no
només dedicat a dinar. Si no pot ser cada dia, mínim 3 dies a la setmana volem planificar
activitats amb el nostre eix temàtic per fer-les a l’hora del menjador. Un dia, si o si,
celebrarem un “banquet” de la nostra festa popular amb el moment històric que ens toqui a
la setmana. 
Aprofitant que la nostra escola té cuina pròpia, cada setmana farem taller de cuina per tal
que tots els nois i noies s’emportin alguna degustació cap a casa.
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SERÀ UN CASAL HISTÒRIC



SORTIDES 

Us adjuntem un quadre amb les sortides que tenim planificades. Depenent de la normativa
que tinguem al mes de juny, les farem d'una manera o altra. Tenint en compte també  el
nombre d'inscripcions, poden haver-hi canvis. Com sempre, us mantindrem informats/ades
en tot moment.  

REFUGI: L'estiu passat vam decidir que tots els nens i nenes de primària necessitàvem
marxar mínim 1 nit, ja que sortíem d'un confinament que havia estat molt dur. 
Com a Club Esportiu que som, tenim la gestió d'un refugi de muntanya a Tuixent-La Vansa
(Lleida). Aquest refugi és gestionat 100% per nosaltres i tenim el privilegi de poder portar
grups nostres sense trobar-nos amb ningú més. Comptem amb servei de cuina pròpia,
lavabos, lliteres i un entorn privilegiat on poder gaudir de la natura fent activitats de
muntanya. Tenim allà els nostres 24 peluts i peludes (Huskies) amb els quals també fem
moltes activitats. 

Depenent de l'edat, marxem una o dues nits al refugi:
PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA - 1 NIT
TERCER I QUART DE PRIMÀRIA - 2 NITS
CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA - 2 NITS
PRIMER I SEGON D'ESO - 2 NITS

Depenent del número d'inscripcions que tinguem, ja triarem quina o quines són les nits que
marxem entre setmana. L'estiu passat el nostre refugi va ser un èxit i tots i totes vam gaudir
molt. Si voleu conèixer més sobre el refugi, us adjuntem on us podeu informar:
www.refugidelarp.cat.

NIT A L'ESCOLA: pensem que aquesta és una tradició que no s'hauria de perdre mai, ja que
dormir a l'escola és tota una aventura: sopar de gala, jocs de nit i l'aventura de dormir tots i
totes junts. Tant de bo puguem fer-ho i el COVID no ens aturi! 
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PREUS 

A continuació us adjuntem el programa de preus. 
IMPORTANT: En el formulari de la inscripció del casal 21 podreu marcar si fareu casal al
setembre, però el cobrarem un cop començat el curs escolar 21-22 amb el nou programa de
TARIFA PLANA que impulsarem. Aquest programa permetrà que amb una sola quota
mensual pugueu tenir inclòs: extraescolars, casal de setembre, casal de Nadal i casal d'estiu.
Per descomptat, les famílies que feu casal a l'estiu tindreu descompte al casal de setembre.  

De cara als preus del casal us heu de fixar en el nombre de descomptes que podeu arribar a
tenir:

- Preu sense descomptes: no feu pagament fraccionat i només teniu un fill/a
- 1 descompte: feu pagament fraccionat o teniu més d'un fill/a
- 2 descomptes: feu pagament fraccionat i teniu més d'un fill/a

*Aquest any, i aprofitant que estem d'aniversari, si feu el casal sencer tindreu 10€ extres de
descompte. Quan trieu les opcions al formulari ho veureu!  

Què és el pagament fraccionat?
Com portem fent els últims 4 anys, el pagament del casal d'estiu es fa de forma fraccionada
en 5 pagaments: 
- Primer pagament: a finals de març
- Segon pagament: a finals d'abril
- Tercer pagament: a finals de maig
- Quart pagament: a finals de juny
- Cinquè pagament: a finals de juliol

Us passem un rebut (per tant, fem domiciliació bancària) i vosaltres us oblideu de tot. Fer-ho
així suposa un descompte ja que per l'organització del casal és més pràctic. En cas que no ho
vulgueu fraccionar, al juny tornarem a obrir uns dies les inscripcions i el pagament l'haureu
de fer d'una sola vegada i sense el descompte de fraccionament.  
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Preu acollida
Aquest any i com a novetat, farem activitats a la tarda. Com hem explicat anteriorment,
l'hora de la tarda tindrà contingut i farem diferents tallers o jocs. 

ACOLLIDA DE 8.00H A 9.00H
Preu dia puntual: 8€
Preu de tota la setmana: 15€

ACTIVITAT A LA TARDA DE 16.00H A 17.00H
Preu dia puntual: 8€
Preu de tota la setmana: 15€

Preu menjador
Preu dia puntual: 9€
Preu de tota la setmana: 42€

COSES IMPORTANTS (RECORDATORI) 

Us fem un llistat de coses que són importants, només com a recordatori:

- Nit fora de tot l'alumnat:
INFANTIL: nit a l'escola
PRIMER I SEGON: nit a l'escola i nit al refugi
TERCER I QUART: nit a l'escola i nit al refugi
CINQUÈ I SISÈ: dues nits al refugi
PRIMER I SEGON D'ESO: dues nits al refugi

- Programa de formació per tercer i quart de l'ESO (us enviarem la informació)

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ: DE L'11 AL 24 DE MARÇ (durant aquest període podeu obtenir tots
els descomptes. Un cop finalitzat, no assegurem que els pugueu tenir).  
Quan passin uns mesos tornarem a obrir les inscripcions, però els pagaments s'efectuaran
de forma diferent. Passarem un sol rebut amb l'import sencer del casal i sense el descompte
per pagament fraccionat.  

SAMARRETA: Recuperem la nostra tradició de repartir una samarreta a tots els nens i nenes
que caldrà que portin a les excursions! Al formulari haureu de triar la talla.  
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Pensem que aquest estiu ha de ser HISTÒRIC i INOBLIDABLE. Necessitem córrer, moure'ns,
riure, cantar, saltar, fer esport... 

Cada cop el casal és més i més gran, però encara volem arribar a moltes famílies que no ens
coneixeu.  I com nosaltres estem d'aniversari ja que fem 30 anyets, volem compartir aquest
regal amb vosaltres!

FAMÍLIES QUE JA HEU PARTICIPAT EN EL CASAL DEL BARDINA: PER CADA FAMÍLIA QUE
PORTEU QUE NO ENS HAGI CONEGUT ENCARA, TINDREU UNA SORPRESA! Ningú millor
que vosaltres sabrà explicar l'amor que posem a la nostra feina! Així doncs, si sou usuaris
habituals de l'Estiu Bardina i animeu a alguna família perquè ens conegui, ens heu
d'escriure a nchozas@joanbardina.com i us informarem de la vostra sorpresa! 

QUINES GANES D'ESTIU AL BARDINA!

 

LINK PER APUNTAR-VOS: https://forms.gle/t9yd4HQ7GFjndcab7
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https://forms.gle/t9yd4HQ7GFjndcab7

