
AQUEST ESTIU L’ESCOLA SERÀ 

UNA ACADÈMIA! 

 

IMAGINA 

ACADÈMIA D’ARTS 

 

QUÈ FAREM ? 
 

L’estructura general del casal seguirà un fil conductor. Aquesta permet facilitar que el nen/a 

s’integri en el casal i el faci seu, a la vegada que les activitats tinguin un sentit entre elles. El 

fil conductor, doncs ajudarà a que els nens i nenes es puguin implicar encara més en les 

activitats. Aquesta ambientació serà conduïda pels monitors caracteritzats en diferents 

personatges que motivaran al grup i faran que els nens i nenes participin i siguin 

protagonistes de l’aventura.  

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 potenciar l’expressió oral, corporal i plàstica de tots els 

infants. El treball expressiu amb els infants fa que puguin desenvolupar diferents habilitats 

i alhora poder treballar les emocions. 

L’expressió tant plàstica com corporal és un llenguatge diferent que permet als nens i nenes 

comunicar més enllà d’allò què diuen. 
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PEL FORAT DEL PANY 

Pel Forat del Pany pretén ser un petit diari del casal d’estiu creat per a les famílies i que 

permetrà saber amb certa immediatesa, a través de diferents fotografies, el que està 

passant al casal on són els nens i nenes. Aquest espai és d’accés restringit i només hi tindran 

accés les pròpies famílies a través de les claus facilitades prèviament.  

Totes les festes del divendres seran gravades i penjades al Forat del Pany, perquè les 

famílies en puguin gaudir. 

 PROGRAMACIÓ 

UBICACIÓ 

Aquest any el casal es portarà a terme a l’Escola Plà de les Vinyes. 

Setmanes i Sortides: 

1a setmana: MUSICAL - Orientació a Collserola 

2a setmana: DANSA - Salting 

3a setmana: EL CIRC - Natupark 

4a setmana: TEATRE - Taller de ioga en parc urbà 

5a setmana: EL COLOR - Minigolf 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:00-9:00 Acollida 

9:00-9:15 Benvinguda a la setmana MUSICAL 

9:15-11:30 Presentació  Sortida Activitat Piscina Festa final 

11:30-12:00 Esmorzar 

12:00-13:45 Descoberta  Sortida 
Gimcana  

musical Activitat 
Festa final 

13:45-14:00 Recollida i sortida Recollida 

14:00-15:30 Dinar i temps lliure organitzat 
Dinar de 

pícnic 
Dinar 

15:30-16:15 Preparació de la Festa final 
Retorn a 

l’escola 
Jocs musicals 

16:15-16:30 Recollida i sortida 
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SERVEI DE MENJADOR  

El servei de menjador es realitzarà a les mateixes instal·lacions de l’escola, podent tenir els 

àpats calents i cuinats al moment. L’empresa serà la mateixa que durant el curs.  

 

NIT D’ACAMPADA 

La nit d’acampada  es farà un cop al casal, i tots els nens i nenes hi podran participar, encara 

que no estiguin apuntats aquella setmana. 

Farem sopar de pícnic, joc de nit, explicarem un conte abans d’anar a dormir i tots junts 

passarem una vetllada inoblidable. 

REUNIONS 

Sessió informativa prèvia a inscripcions - 25/04/2019 –  

A l’escola Plà de les Vinyes a les 17:30h  

 

Reunió famílies organització del casal -  10/06/2019 –  

A l’escola Plà de les Vinyes a les 17:30h per famílies d’Educació Infantil 

A l’escola Plà de les Vinyes a les 18:30h  per famílies de Primària 

 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions es faran totes on line entre el 24 d’abril al 24 de maig. 

Ho haureu de fer donant-vos d’alta a l’àrea d’usuaris de la web: 

 www.aula2.cat 

MÉS INFORMACIÓ 

Correu electrònic: info@aula2.cat 

Telèfon: 93 280 60 06 
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TORNS I PREUS  

Torns setmanals   

    
▪ Del 25 al 28 de juny  

▪ De l’1 al 5 de juliol  

▪ Del 8 al 12 de juliol  

▪ Del 15 al 19 de juliol  

▪ Del 22 al 26 de juliol  

 

 

Cost per setmanes nen/a 

Aquest preu és per les famílies que s’inscriguin dins el període establert. 

 ESPORÀDIC 1 SETMANA 

CASAL MATÍ (9-14)  67€ 

CASAL MATÍ I DINAR (9- 15.30)  105€ 

SERVEI TOT EL DIA (9 A 16.30)  116€ 

MENJADOR 10€  

ACOLLIDA (8-9) 4€ 15€ 

 

Fora del període establert d’inscripcions el cost del casal s’incrementarà en 3€ 

Descomptes 

Germans: 5% 

Nº setmanes: 10% a partir de la 3a setmana 

 


