
 



CASAL D’ESTIU 2022


Per fi arriba el millor moment de l’any, el nostre casal d’estiu!  

Aquest estiu tenim UN GRAN PROBLEMA, i esperem trobar UNA GRAN SOLUCIÓ. Resulta que 

ens ha vingut a veure una gran SHOWOMAN (encara no us puc confessar el nom) desesperada 

buscant una solució. Fa anys, aquesta noia era la propietària del circ més gran de tot el món, 

tenia moltíssimes treballadores i treballadors, feia tours per tots els països i tenia un públic que 

la seguia allà on anava. Amb la situació mundial que hem viscut (ja sabeu) i amb certes 

incidències que s’ha anat trobant pel camí, va acabar deixant el circ. Els milers de persones que 

veien els espectacles no han parat de reclamar-li que torni, ja que sense ella, la seva vida ha 

perdut una mica l’alegria.  

La SHOWOMAN porta molt temps buscant quin és el millor lloc per reprendre l’aventura del 

circ. Amb el pas dels anys ha tornat a tenir contacte amb el seu gran equip, i… no us creureu el 

que us he de dir. El seu major problema actual és que no troba el lloc màgic per poder tornar a 

viure la vida que sempre ha volgut tenir. Un dia va venir a la nostra escola a visitar a un familiar, i 

es va enamorar de l’encant del nostre edifici. Va veure clar el seu futur circ estaria a l’escola Joan 

Bardina!  

Vam parlar amb ella i amb el seu equip (un malabarista, una acròbata, una ballarina, dues 

pallasses i un equilibrista) i de sobte, quan li vam explicar la quantitat de nens i nenes que tenim 

al casal d’estiu, se li va il·luminar la mirada. Ja ho tenia! Durant el mes de juliol, l’escola seria el 

gran circ, i tots els nens i nenes del casal haurien d’aprendre totes les disciplines per formar part 

del seu equip.  

Així doncs, famílies, aquest estiu tenim molta feina. Necessitem de la vostra col·laboració per 

viure un estiu MÀGIC ple d’aventures vinculades amb el món del circ. Li hem explicat que els 

nostres nois i noies són molt aventurers/es, que s’atreveixen amb tot i que pensàvem que era el 

lloc IDEAL per fer els somnis realitat.  
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QUI SOM? 


Som un Club Esportiu que portem 31 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 podem adaptar a modificacions depenent del nombre de 

nens i nenes que s’apuntin o d’altres temes organitzatius.  

Així doncs, i com cada any, la gestió de tot el tema econòmic es realitza directament des del 

Club i no des de l’escola. Qualsevol dubte o aportacions que tingueu de cara al casal ens 

podeu escriure a nchozas@joanbardina.com.  

COM SON ELS NOSTRES DIES AL CASAL? 


El nostre casal va destinat a l’alumnat d’infantil, de primària i primer, segon i tercer d’ESO. Pels 

nois i noies de 4t de l’ESO tenim un programa de formació per ser monitor/a esportiu específic 

amb un pla de pràctiques i sortides. Tota la informació per secundària us arribarà en un altre 

document.  

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. 

El casal comença el  dilluns 27 de juny i acaba el divendres 29 de juliol.  

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).  

Els infants de primària van a la piscina municipal de Sant Boi. Depenent de l’any 

ens deixen reservar més o menys dies, us informarem quan ho sapiguem de forma 

segura. 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.  

E 


S 


T 


I


U


B


A 


R 


D


I


N


A 




Un dia a la setmana marxem d’excursió (tant infantil com primària). La majoria de sortides són 

fins a les 14.00h, però n’hi ha algunes que duren tot el dia i estem fora fins a les 16.00h o les 

17.00h.  

Tots els anys cada grup té el seu propi grup de Whatsapp on els monitors us informen de tot a 

les famílies, resolen dubtes i envien fotografies de les diferents activitats. És imprescindible que 

estigueu informats de tot en tot moment. 

 

SECCIONS ESPORTIVES 


El nostre casal cada any ha comptat amb diverses seccions esportives (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 que han triat la mateixa secció esportiva. Pot ser que, per exemple, 

estiguin de 1r a 3r junts/es fent taekwondo. 

L’organització dels grups dependrà del nombre de nens i nenes, de si podem o no barrejar 

grups… ja sabeu que la prioritat sempre serà el benestar, el confort  i la seguretat dels nostres 

grups. Però la idea és poder recuperarel funcionament que hem tingut sempre.  

Les nostres seccions esportives són: 

-  Bàsquet 

-  Futbol 

- Dansa 

- Multiesport 

- Taekwondo 

- Handball 

- Beisbol  

- Volei 

Per tant, la idea és que durant la franja esportiva puguin triar quin esport volen fer (esport que 

podran canviar sempre que vulguin). És també una forma que no estiguin tot el dia amb el 

mateix grup, podent viure vivències noves i especialitzar-se en els seus esports preferits.   

EIX TEMATIC


Aquest any, com ja heu pogut comprovar, els nostre eix temàtic serà el CIRC. Cada setmana 

rebrem la visita d’un dels/les membres de l’equip de la gran SHOWOMAN i aprendrem la 

disciplina corresponent.  

- Primera setmana: Arriba la gran SHOWOMAN acompanyada del seu company el 

MALABARISTA.  
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- Segona setmana: Visita de les PALLASSES.  

- Tercera setmana: Arriba l’EQUILIBRISTA. 

- Quarta setmana: Tenim els ACRÒBATES i BALLARINES. 

- Cinquena setmana: el gran SHOW. 

Per descomptat, dins de totes aquestes disciplines tenim programats tallers i activitats diferents, 

també depenent de l’edat.  

Com cada casal, lluitem per 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, seguirem amb 

l’English hour, on durant una hora diària només podrem emprar l’anglès. Estem dissenyant 

activitats on l’alumnat hagi de comunicar-se i fer ús d’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. 

Estem també parlant amb tot el personal de menjador, ja que ens agradaria poder 

planificar tallers aprofitant que la nostra escola té cuina pròpia. Quan els tinguem decidits i us 

passem la planificació detallada i setmanal del casal, els podreu veure.  

SORTIDES  

Aquest estiu continuem apostant per què tots els nens i nenes puguin viure 

l’experiència de passar una nit fora de l’escola. És una vivència que val la pena lliure 

amb un entorn més proper i esportiu.  

Els grups d’infantil dormirem a l’escola fent un sopar típic de circ. Quan ens 

quedem a l’escola fem activitats a la tarda i a la nit i jocs per tota l’escola. Dormim a les classes i, 

en cas que tinguem qualsevol problema (el probelma més gran és que us enyorin) us truquem i 

és senzill que els vingueu a buscar.  

SETMANA INFANTIL PRIMER I SEGON TERCER I QUART CINQUÈ I SISÈ

27/6 - 1/7 Nit a l’escola Sàlting Sàlting Illa Fantasia

4/7 - 8/7 Colònia Güell Basses de Sabadell Basses de Sabadell La Blava

11/7 - 15/7 La Blava Nit d’acampada La platja La platja

18/7 - 22/7 Festa de l’aigua La Blava Nit al Refugi
Escalada a 
Montjuïc

25/7 - 29/7 CRARC CRARC La Blava Nit al càmping
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Primer i segon farem UNA nit d’acampada. Us confirmarem l’espai més endavant, però us 

avancem que serà un espai amb lavabos (viurem l’experiència però amb confort) i zones 

lúdiques per a infants.  

Tercer i quart fem DUES nits al Refugi. 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.  

I amb els i les més grans (cinquè i sisè) recuperem el càmping. Pensem que és un espai segur, 

proper i amb molta oferta d’activitats que valen la pena. Tenim la piscina i la platja súper a prop i 

sempre que hem anat hem gaudit moltíssim. Treballem amb el Càmping 3 estrelles, a Gavà. 

Farem DUES nits.  

Un cop començat el casal us informarem AMB DETALL de totes aquestes sortides: els dies 

exactes, què hauran de portar, etc.  

 

PREUS  

A continuació us adjuntem el programa de preus.  

IMPORTANT: De moment, i vist que encara no sabem quin dia començarem 

l’escola, no us adjuntem cap informació pel casal de setembre. Quan tinguem 

notícies del pròxim calendari escolar, no patiu, que us farem arribar tota la 

informació necessària.  

Per descomptat, les famílies que feu casal a l'estiu tindreu descompte al casal de setembre en 

cas de voler fer-ho.   

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 

  

Què és el pagament fraccionat? 

Com portem fent els últims 5 anys, el pagament del casal d'estiu es fa de forma fraccionada en 

5 pagaments:  

- Primer pagament: a principis d’abril 

- Segon pagament: a finals d'abril 

- Tercer pagament: a finals de maig 
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- 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.   

Si teniu clar que fareu menjador o acollida, també ho heu de marcar i us ho passem amb els 

rebuts.  

TARIFA PLANA 


A les famílies que feu tarifa plana, us passarem el rebut habitual. Teniu les 5 setmanes incloses i 

heu d’omplir el formulari amb tota la informació. Trobareu un apartat on haureu de triar l’opció 

de TARIFA PLANA.  

 

ALTRES PREUS


ACOLLIDA DE 8.00H A 9.00H 

Preu dia puntual: 5€ 

Preu de tota la setmana: 20€ 

MENJADOR DE 14:00H A 16:00H 

Preu dia puntual: 9€ 

Preu de tota la setmana: 42€ 

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ: del 2 AL 10 D’ABRIL (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.   

SETMANES PREU SENSE DESCOMPTES PREU AMB 1 DESCOMPTE PREU AMB 2 DESCOMPTES

27/6 - 1/7 75 70 65

4/7 - 8/7 75 70 65

11/7 - 15/7 75 70 65

18/7 - 22/7 75 70 65

25/7 - 29/7 75 70 65

CASAL SENCER 350 325 300
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LINK PER APUNTAR-VOS 


https://forms.gle/SWsuSSxQUGTo9LAq6 

IMPORTANT: Per poder gaudir dels descomptes, cal que us inscriviu 

abans del 10 d’abril. Si després heu de fer modificacions de les 

setmanes, ens escriviu i fem els canvis oportuns.  
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