
Entenem el casal d’estiu com una resposta a la 
demanda social actual en la que és imprescindi-
ble poder fer compatible i compaginar la vida la-
boral de les famílies amb les vacances escolars 
dels seus fills/es. Així doncs, entenem que a part 
de poder complir aquestes necessitats, s’aprofita 
perquè sigui una experiència positiva, enriquido
ra i inoblidable per als infants, tot vivint l’estiu de 
manera lúdica a prop del seu entorn habitual. 

Organitzarem el casal per torns setmanals i la 
temàtica general que escolliu tindrà un inici i un 
final cada setmana perquè els infants en puguin 
gaudir tot i no apuntar-se totes les setmanes.

Projecte lingüístic

L’idioma vehicular del casal serà l’anglès: incor-
porant-lo al seu dia a dia des dels espais de 
lleure fomentem el seu aprenentatge.

SEPTEMBER SUMMERCAMP
Col·legi Montserrat

Viure el casal com uns 
dies inoblidables

Fomentar l’aprenenta-
ge per mitjà del joc
 
Desenvolupar les rela-
cions interpersonals

Fer un ús diari i vehicu-
lar de la llengua anglesa

Els nostres objectius són:

El casal d’estiu va dirigit a 
tots els infants del centre, 
des de P4 a 6è de 
primària, és a dir, nas-
cuts entre el 2010 i 2017. 
Segons el nombre de par-
ticipants inscrits i obser
vant la distribució d’edats, 
es faran els grups.

A qui va dirigit?

Què 
pretenem?

info@aula2.cat
Dalmàcia, 10 
08034 Barcelona
Tel. 93 280 60 06

www.aula2.cat

Col·legi 
Montserrat



A l’acadèmia d’arts Imagina, cada setmana ens introduirem 
en una temàtica artística diferent, on els nens i nenes seran 
els protagonistes. Amb les diverses activitats pretenem po-
tenciar l’expressió oral, corporal i plàstica dels infants.  
Aquestes eines creen un llenguatge diferent que permet 
als infants comunicar més enllà d’allò què diuen.

IMAGINA: ACADÈMIA D’ARTS

L’estructura general del casal seguirà un fil conductor 
(o ambientació) que serà conduïda per l’equip de moni-
tors/es, que setmana rere setmana motivaran al grup i 
faran que els infants participin i siguin els protagonis-
tes de l’aventura!

EL MÓN DEL CINEMA
 

El cinema forma part de les nostres vides, durant els 
últims cent anys ha canviat la nostra manera de perce-
bre l’oci i ens ha donat imatges i històries que ens per-
meten entendre d’altres cultures, realitats... 
Coneixerem què es necessita per crear un curtmetrat-
ge i crearem el nostre propi, elaborant el guió i essent 
els autèntics protagonistes!

RODATGE SETMANAL
Durant la setmana els infants aniran participant de manera 
lúdica en les diferents etapes d’una producció audiovisual, 
que acabarà el divendres amb el rodatge d’un curtmetratge! 
A la tarda el veurem i farem una festa final per tancar la set-
mana.

EDUCACIÓ INFANTIL 
I PRIMÀRIA

L’ambientació del casal



ACOLLIDA
Oferim servei matinal 
d’acollida de 8h a 9h.

SERVEI DE MENJADOR
ElEl servei de menjador 
es realitzarà a les ma-
teixes instal·lacions de 
l’escola.

PISCINA
La piscina sera la del 
Club de Tennis Sant 
Gervasi i el preu d’-
aquesta va inclòs al 
preu setmanal.

Els nostres 
serveis



La inscripció dels infants serà online a l’apartat de casals 
de la pàgina web d’aula2:

www.aula2.cat/casals

Hi haurà dos torns de casal: la setmana del 30 d’agost al 
3 de setembre i del 6 al 10 de setembre.

El preu setmanal del casal serà de 150€.

DUBTES
Podeu transmetre’ns els vostres dubtes al correu: 

colemontse@aula2.cat

• Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i de proximitat al 
casal per sobre de sortides amb transport privat. 

• S’establirà un programa d’usos dels diferents espais per 
poder preveure la respectiva desinfecció dels espais que usin 
diferents grups en un mateix dia. 

•• Es demanarà als tutors legals de l’activitat que informin sobre 
si els infants o joves tenen símptomes compatibles amb els del 
Covid19 o si han estat en contacte amb persones infectades en 
els darrers 15 dies. En cas positiu no es podria participar de les 
activitats. 

• S’elaborarà un pla específic de confinament en el cas de de-
tectar-se infants positius o sospitosos en el casal. 

• Es farà una formació específica sobre els procediments a 
seguir als monitors i equip educatiu. 

• El material serà individual o de grup i es desinfectarà en cas 
que hagi de ser compartit. 
 

Seguretat i Higiene


