
 DILLUNS 
 

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE 

SETMANA 1  

9H – 10H 
10H -10:45H 

10:45H- 11:30H 
11:30H – 12:45H 

 Benvinguda 
Jocs de coneixença 

ESMORZAR 
Jocs de descoberta 

12:45 – 12:55H PREPARACIÓ SORTIDA 
SETMANA 2  

9H – 10H 
10H -10:45H 

10:45H- 11:30H 
11:30H – 12:45H 

Presentació   
Jocs esportius 

Platja P3 
Jocs d’aigua P4-P5 

Platja P4-P5 
Jocs d’aigua P3 i primària 

Platja (de 1r a 6è) 
Taller 

 
Sortida Gincama 

Jocs esportius 
Taller 

ESMORZAR 

Film  Jocs i tallers Tallers i jocs Jocs esportius Film Globusflèxia 

12:45 – 12:55H RECOLLIR AULES,RENTAR MANS,LABAVOS,PREPARACIÓ SORTIDA 
SETMANA 3  

9H – 10H 
10H -10:45H 

10:45H- 11:30H 
11:30H – 12:45H 

Film  Piscina P3 
Jocs d’aigua P4-P5 

Platja P4-P5 
Jocs d’aigua P3 i primària 

Platja (de 1r a 6è) 
Taller 

Film  
 

FESTA ESMORZAR 

Jocs Jocs i tallers Jocs, danses i cançons Jocs Titelles 

12:45 – 12:55H RECOLLIR AULES,RENTAR MANS,LABAVOS,PREPARACIÓ SORTIDA 
SETMANA 4  

9H – 10H 
10H -10:45H 

10:45H- 11:30H 
11:30H – 12:45H 

Jocs esportius  
Taller 

Platja P3 
Jocs d’aigua P4-P5 

Platja P4-P5 
Jocs d’aigua P3 i primària 

Platja (de 1r a 6è) 
Taller 

Sortida  
Geocatching 

Platja 

ESMORZAR 

Film  Jocs i tallers Jocs,danses i cançons Jocs Film Platja 

12:45 – 12:55H RECOLLIR AULES,RENTAR MANS,LABAVOS,PREPARACIÓ SORTIDA 
SETMANA 5  

9H – 10H 
10H -10:45H 

10:45H- 11:30H 
11:30H – 12:45H 

Film  
 

Piscina P3 
Jocs d’aigua P4-P5 

Platja P4-P5 
Jocs d’aigua P3 i primària 

Platja (de 1r a 6è) 
Taller 

 
SORTIDA  

Jocs d’interior 
Maquillatge 

ESMORZAR  

Taller Film  Jocs i tallers Film  MARINELAND Jocs 

12:45 – 12:55H RECOLLIR AULES,RENTAR MANS,LABAVOS,PREPARACIÓ SORTIDA  
SETMANA 6  

9H – 10H 
10H -10:45H 

10:45H- 11:30H 
11:30H – 12:45H 

PROJECCIÓ CLOENDA 

FI 
ESMORZAR Pica-pica 

Cloenda 



 

 

Organitza:                                              Gestiona:                                                 Col·labora: 

 Cal portar un petit esmorzar, aigua, gorra i crema solar aplicada. 

 Cal portar una samarreta blanca per pintar-la. 

 Portar posada els dies de platja i sortida, la samarreta pintada del casal. 

 Podeu portar-nos material per reciclar (diaris, ampolles, revistes, cartró, ...). 

 Pel dia de platja i jocs d’aigua han de portar posat banyador, protecció solar i gorra. Dins la 

motxilla; tovallola, i roba per canviar-se. Si no saben nedar “manguitos” inflats o bombolla. 

 Pels més petits (3 a 5 anys) podeu portar roba de recanvi per deixar al casal. 

 Portar calçat còmode i sabatilles de bany que es puguin cordar. 

 Portar tota la roba i estris marcats (nom i cognom). 

 El dilluns 3 d’agost hi haurá la reunió de famílies a les 19h a la mateixa escola. 

  

 Es prega puntualitat a les entrades i sortides (porta primària). S’obrirà ‘5 minuts abans. 

 Autoritzar per escrit de qui recull l’infant si no és la persona habitual. 

 No es permet portar cap tipus d’objecte de valor (diners, videoconsoles, mòbils, joies, 

collars, medalles, polseres, arracades, joguines, llaminadures,…). 

 Tenim a disposició el projecte pedagògic per a qualsevol consulta. 

 S’enviaran circulars informatives d’algunes activitats i sortides. 

 Per donar medicació cal portar l’autorització mèdica i paterna. 

 En cas de dietes especials puntuals s’haurà de notificar el mateix dia a primera hora. 

 Els menús eventuals es poden demanar el mateix dia a les 9h per 6,20€ o 128€/mes. 

 El dissabte no hi ha servei de menjador. 

 Servei d’acollida de 8h a 9h per 3,50€/dia o 85€/mes. 

XAVI  (CONTACTE DURANT L’ACTIVITAT) TEL. 610505899 
O enviant un correu electrònic a: lascenica@gmail.com 

 

Casal d’estiu Àngels Alemany i Boris agost 2015 

 

        Benvinguts/des al casal d’estiu EN ESCENA! 

        Des de “L’ASCèNICA” volem donar-vos la benvinguda a 

aquest projecte de nova creació i agraïm la confiança 

dipositada en nosaltres. 

Us convidem a un espai de creació i desenvolupament on 

els infants gaudiran d’un estiu ple de jocs, sortides, tallers, 

cinema i espectacles. Un casal que a través de les Arts 

Escèniques apropa  als infants a la seva cultura més 

propera.  

  
Una important productora internacional Crispeta Zeta Films de la famosa 
directora de circ Bambalina, s’ha instal·lat al nostre casal d’estiu Àngels 
Alemany. Fins ara no han estrenat cap curtmetratge ni cap pel·lícula. Tenen en 
ment un projecte molt interessant, per tal que tots els nens i nenes del casal 
puguin ajudar a fer un rodatge en viu  i en directe relacionat amb el circ i el 
cinema.... La voleu ajudar? 
 
Tècnicament sembla que no disposen de tot el necessari (càmeres, micròfons, 
vestuari, focus, decorats...) però a més els hi falten els actors i actrius 
protagonistes, secundaris, figurants, especialistes, malabaristes, pallassos,......... i 
un llarg etcètera de possibilitats...!  

 
- Voleu formar part d’aquesta productora?” 
 
Crispeta Zeta Films, presenta: 
 
Una aventura per les arts escèniques, posant èmfasis en el circ i el cinema, 
un viatge ple de fantasia, valors, noves sensacions, emocions i 
experiències positives. Un film sobre les diferents disciplines del circ i els 

seus protagonistes!! 
FI 


