
 

 

 

Dates de realització: del 29 de juny al 14 d’agost.  
(del 17 al 28 d’agost pendent de realització segons  

el nombre d’inscrits) 
Les setmanes d’agost es realitzaran si hi han inscrits suficients. 
Les inscripcions es fan per setmanes. 

 

Horari:  

8 a 8.45h  Bon dia opcional i gratuït  

8.45 a 9h  Arribada esglaonada  

9 a 13.15h  Activitats del Casal  

13.15 a 13.30h  Sortida esglaonada de Casal  

13.30 a 15h  Dinar opcional  

Personal i monitors/es 
Coordinadora: Marta Canillas 

Monitors/es especialitzats i professionals de l'educació i el lleure. 
Ratio d'1 monitor/a per cada 10 alumnes. 

Entrades i sortides 

Totes les arribades (de 8.45 a 9h) i sortides (13.15 a 13.30h) es faran pel 
carrer La Forja. 

Els pares i acompanyants no podran entrar en el recinte escolar. 
Un cop arribin els nens/es se'ls hi prendrà la temperatura abans que els 
seus acompanyants abandonin el recinte. 

Material necessari 

- roba còmoda esportiva 
- gorra 

- crema solar 
- esmorzar 
- recipient d'aigua amb el nom (cantimpolora, ampolla, bottle....) 

Mesures Covid-19 

- presa de temperatura diària 

- rentat de mans a cada activitat 

- utilització de mascareta per part dels  

   monitors/es 

- grups de 10 nens/es màxim per monitor/a 

- desinfecció de material i zones comuns 

- neteja diària d’instal.lacions 

 

CASAL D’ESTIU SERRA DE L’OBAC 2020 

 



Activitats a realizar 

En el Casal de juliol treballarem des de 3 àrees adaptades a l’edat dels 

infants. 

Totes les activitats es realitzaran amb sistema de rotació per evitar la unió 

dels diferents grups d’alumnes. 

Totes les activitats s’adapten a l’edat dels alumnes del grup, a les 

motivacions i a la situació actual. 

 

 

 

 

 

 

Exemple horari cicle inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Aquest horari pot ser modificat per diverses causes si el grup de monitors/es ho veu 

convenient 

 

 

 

 

 

ÀREA LÚDICA 
- Activitats artístiques 

- Jocs motrius 

- Activitats lúdiques 

- Ens divertirem!! 
 

ÀREA ESPORTIVA 
-Jocs esportius 
-Iniciació a l’esport 
d’equip 
-Iniciació a l’esport 
individual 
-Mini competicions 

ÀREA EDUCATIVA 
-Treball de reforç escolar 

-Tasques educatives 

-Activitats de raonament 

-Jocsde pensar 



Preus socis AFA 

1 
setmana  

2 
setmanes  

3 
setmanes  

4 
setmanes  

5 
setmanes  

  6  
  setmanes 

   7 
   setmanes 

70€  135€  195€  250€  295€     335€    370€ 

90€  170€  245€  315€  375€     430€    480€ 

 

Preus NO socis AFA 

1 
setmana  

2 
setmanes  

3 
setmanes  

4 
setmanes  

5 
setmanes  

  6  
  setmanes 

   7 
   setmanes 

75€  145€  210€  270€  320€     365€    405€ 

95€  180€  260€  335€  400€     460€    515€ 

 

- Es verificarà amb l’AFA la condició de soci / no soci 

- S’aplicarà un 5% de descompte al germà apuntat. 

- Les inscripcions es portaran a terme de manera on line mitjançant la web 

d’elitsports  

- Tots els que s’inscriguin a la franja de dinar opcional hauran de portar-se 

el dinar de casa. 

- El pagament es farà mitjançant rebut domiciliat just a l’inici del Casal. No 

s’haurà de fer cap pagament per avançat ni bestreta de reserva. 

 

Inscripcions 

A partir del 4 de juny i fins acabar les places.  

Us recordem que les places són limitades per riguròs ordre d’inscripció i a 

un màxim de 50 alumnes per setmana. 

- Podeu fer les inscripcions i veure més informació al web 

http://www.elitsports.com/casalserra  

- Enviant per mail el full d’inscripció a elitsports@elitsports.com 

- Enviant el full d’inscripció per foto whatsapp al 646023743 

-  

Elitsports es compromet a seguir totes les mesures higièniques i de 

salut que siguin determinades pel Ministeri de Sanitat i el 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

www.elitsports.com/casalserra
mailto:elitsports@elitsports.com

