
 



Aquest estiu hem volgut revolucionar el casal de secundària. Pensem que tenim una proposta 
potent per infantil i primària, però que amb l’alumnat de l’ESO la proposta no acabava 
d’encaixar a les seves peticions.  
Estan en una edat on necessiten més independència i llibertat però dins d’un espai segur i amb 
unes activitats que siguin motivadores i divertides.  

Així doncs, hem creat el CLUB ESO, on tindran diferents espais durant el dia que podran 
aprofitar de la forma que vulguin.  

Aniran acompanyats/ades de monitors/es amb rutines dissenyades exclusivament per ells/es.  

Tenim diferents tipus de dies: 
- Dies CLUB ESO (estàndard) 
- Dia temàtic 
- Dies de sortida suau (fins les 14:00h) 
- Dies de sortida forta (fins les 16:00h o 17:00h) 
- Estades fora (nits)  

Un dia CLUB ESO inclou:

- Activitat 1: Ens posem en forma! Estona de gimnàs, partits de diferents esports, zona de 

tonificació, etc. Per tant, seria l’estona del dia que, de forma diferent, dedicaríem a fer esport. 
Poden haver dies on tot el grup realitzi un joc dirigit o bé tinguin zones per fer esport de 
diferents formes i ells/es puguin triar.  

- Esmorzar: pensem que l’estona d’esmorzar hauria de ser un concepte diferent i, els dilluns, 
hauríem de comprar esmorzar per tota la setmana. Així doncs, a l’hora d’esmorzar no seria 
només menjar, sinó preparar torrades, llet, parar taula, fer sobretaula, etc. A més, seria l’estona 
d’organitzar la resta de la setmana. La sortida dels divendres la triarà el grup, poden 
organitzar activitats, etc.  

- Activitat 2: Pau interior! Estona de tranquil·litat. Aquesta activitat 2 és una estona per jugar a 
cartes, fer una manualitat, jugar amb un videojoc (tot ben muntat amb un projector), fer una 
sessió de massatges, etc. Un espai de calma, després d’esmorzar, on dedicar una estona pel 
nostre benestar. Potser organitzem un concurs de còmics manga, un torneig d’un videojoc o 
ens dediquem a fer mascaretes naturals per la pell (tot dependrà dels interessos dels grup).  

- Activitat 3: Ens refresquem! Espai d’aigua. Està clar que durant el dia fa molta calor i, per 
tant, sempre ve de gust una remullada o una guerra. Així doncs, seria la franja per refrescar-
nos.  

Dia tematic:

Els dies temàtics seran alguns dimarts, i són dies on les activitats giren entorn d’uns temes 
específics: el circ, la gastronomia, màgia, videojocs, youtube, etc. Les temàtiques les escolliran 
ells/es.  
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Sortides suaus:

Els divendres seran els dies de sortida suau. Per cada divendres tenim diverses propostes de 
sortida suau que el grup triarà. Aquestes sortides seran fins les 14:00h. Són sortides per l’entorn 
que ens faran trencar amb la rutina. (Platja, riu, anell verd, La Blava, bicis, etc).  

Sortides fortes:

Els dies de sortides fortes són els dimecres. Aquests dies arribarem a l’escola entre les 16:00h i 
les 17:00h, i les sortides seran més potents. Al quadrant final sabreu quines són (aquestes ja 
venen establertes).  

Estades fora: 

Sortida 1: REFUGI DE L’ARP. El Refugi és un espai d’alta muntanya que molts/es ja coneixen, 
però que l’hem reservat exclusivament per l’ESO. Són dues nits amb activitats nocturnes i de 
muntanya. Hi ha dissenyada una ruta des del nostre refugi fins a un que està a la vora (Refugi de 
Sangonelles), i si el clima ho permet, faríem una nit al nostre i una nit a l’altre.  

Sortida 2: CÀMPING 3 ESTRELLES DE GAVÀ. En aquesta sortida la idea és poder fer activitats 
de mar: vela, pàdel surf, càiac, etc. A més d’activitats de platja (tant de dia com de nit), piscina i 
vida al càmping. També dues nits.  

Una altra activitat nova i diferent és: l’OCI NOCTURN ALTERNATIU. La nostra idea és que 
l’escola sigui un lloc segur per poder muntar activitats a la nit. Els i les joves es volen iniciar en el 
món nocturn i l’escola pot ser l’espai segur i controlat per poder fer-ho.  
A la nit podem fer: tornejos esportius, tallers, jocs de taula, etc. El dia d’oci nocturn alternatiu 
seran els DIJOUS (sempre que no sigui el dijous que tornem de colònies). Un cop que 
sapiguem més informació us la farem arribar. L’horari de l’oci nocturn serà de 21:00h a 00:00h.  

Un cop començat el casal us informarem AMB DETALL de totes aquestes sortides: què 
hauran de portar, horari, etc.  

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

27 DE JUNY - 1 DE 
JULIOL CLUB ESO Dia temàtic hipica CLUB ESO Sortida fins les 

14:00h

4 DE JULIOL - 8 DE 
JULIOL CLUB ESO SORTIDA 

REFUGI
SORTIDA 
REFUGI

SORTIDA 
REFUGI

Sortida fins les 
14:00h

11 DE JULIOL - 15 
DE JULIOL CLUB ESO Dia temàtic Humor 

Amarillo
CLUB ESO Sortida fins les 

14:00h

18 DE JULIOL - 22 
DE JULIOL CLUB ESO SORTIDA 

CAMPING
SORTIDA 
CAMPING

SORTIDA 
CAMPING

Sortida fins les 
14:00h

25 DE JULIOL - 29 
DE JULIOL CLUB ESO Dia temàtic Port 

Aventura
CLUB ESO Sortida fins les 

14:00h
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TRIEU EL VOSTRE MENU

Us hem intentat donar diverses alternatives per tal que pugueu triar aquelles activitats que més 
un agradin. Teniu diverses opcions: 
- OPCIÓ 1: Pot ser que vulgueu realitzar el casal sencer. Aquesta opció, com sempre, és la 

més econòmica. Si la trieu, veureu que el preu per setmana disminueix.  
- OPCIÓ 2: Només vull venir algunes setmanes. Cada setmana té un preu diferent i podeu 

triar la que vulgueu.  
- OPCIÓ 3: Només m’interessen les excursions fortes (les sortides amb nit i les sortides que 

fem els dimecres). Cap problema! Això si, EL DILLUNS ÉS UN DIA OBLIGATORI PER TOTHOM. 
Per exemple: si jo vull anar només a Humor Amarillo, la setmana de l’excursió estic obligada a 
venir dilluns. El motiu és que quan marxem d’excursió volem conèixer els nois i noies. Que 
algú vingui un dimecres directament per fer la sortida fa que els i les responsables de grup no 
coneguin bé els i les joves. En cas que vulgueu fer només les estades amb nit, funciona igual. 
El dilluns de la mateixa setmana han de venir a l’escola.  

- OPCIÓ 4: Les setmanes que hi ha refugi i càmping, pot ser que tinguem alumnes/as que no 
volen passar les nits fora i es volen quedar a l’escola. També oferim aquesta alternativa. Els 
dimecres d’aquestes setmanes, en cas de tenir un grup de nois i noies que no volen fer 
colònies, decidirem on anem d’excursió de forma conjunta amb ells/es.  

DESCOMPTES

- 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 

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€ 

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. 
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PREUS


PERIODE D’INSCRIPCIO

Teniu fins el 24 d’ABRIL per apuntar-vos podent gaudir dels dos descomptes. A partir d’aquesta 
data, us podreu apuntar però perdreu un descompte.  
Recordeu que qualsevol dubte ens podeu escriure a nchozas@joanbardina.com.  

LINK: https://forms.gle/RTWXm4dXvcsPNHrn8 

Us esperem a tots i totes!

SETMANES
PREU SENSE 

DESCOMPTES
PREU AMB 1 
DESCOMPTE

PREU AMB 2 
DESCOMPTES

Setmana 1: 
27/6 - 1/7

OPCIÓ 2 (tota la setmana) 75 70 65

OPCIÓ 3 (només sortida i 
dilluns) 45 40 35

Setmana 2: 
4/7 - 8/7

OPCIÓ 2 (tota la setmana) 120 115 110

OPCIÓ 3 (Refugi i dilluns) 110 105 100

OPCIÓ 4 (No vull nit fora) 75 70 65

Setmana 3: 
11/7 - 15/7

OPCIÓ 2 (tota la setmana) 75 70 65

OPCIÓ 3 (només sortida i 
dilluns) 45 40 35

Setmana 4: 
18/7 - 22/7

OPCIÓ 2 (tota la setmana) 120 115 110

OPCIÓ 3 (Càmping i 
dilluns) 110 105 100

OPCIÓ 4 (No vull nit fora) 75 70 65

Setmana 5: 
25/7 - 29/7

OPCIÓ 2 (tota la setmana) 75 70 65

OPCIÓ 3 (només sortida i 
dilluns) 45 40 35

OPCIÓ 1 CASAL SENCER 350 325 300
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