
 

 

 
A QUI VA ADREÇAT? 
 
Alumnes de 4 a 9 anys (nascuts els anys del 2015 al 2010). 
 
HORARIS 
 

o Horari general: de les 08.00 a les 13.00 hores. 

o Menjador: de les 13.00 a les 15.30 hores. 
 Ús diari del menjador: inscripció al fer la matrícula. 
 Ús puntual del menjador: Informar el mateix dia i pagar l’import 

corresponent.  
 

Hora Activitat 

08.00 a 09.00 hores Entrada dels alumnes. 

09.00 a 12.00 hores Desenvolupament d'activitats. 

12.00 a 12.45 hores CURSET DE NATACIÓ. 

13.00 hores Recollida alumnes que no es queden a dinar. 

13.00 a 15.00 hores Dinar i jocs de taula. 

15.00 a 15.30 hores Recollida alumnes que s'han quedat a dinar. 

 
ACTIVITATS 

 
o Lleure:  

 Sortida setmanal a la platja: la sorra és un terreny ideal per a 
treballar l’equilibri i l’expressió corporal mitjançant  jocs.  

 Sortida a les places de Premià: realitzarem jocs de curta durada 
per treballar la motricitat, la relació amb els companys, 
l’autoestima i la confiança. 

o Esportives: 

 Activitats de sala: millora de la forma física realitzant activitats 
adients a la seva edat.  

 Zumba: al ritme de la música i amb petites coreografies 
treballarem la memòria, la creativitat, i la coordinació. 

o Activitats d’aigua: potenciarem les habilitats aquàtiques mitjançant els 
jocs (per parelles i en grups) amb diferents materials de flotabilitat. 

o Sortides setmanals amb autocar: realitzarem dues excursions durant 
la quinzena, una curta (fins a les 12:00h) i un altre llarga (fins a les 
15:00h). 

o Anglès: utilitzarem l’anglès als jocs, aprendrem cançons i ampliarem 
vocabulari relacionat amb les activitats que es fan al casal. 

o Natació: es farà una classe diària adaptada per nivells. 
o Manualitats: utilitzarem diferents materials per a construir un treball 

final. 
 
  



 

 

INSCRIPCIONS 
o Torns: 

 

Torns Dates Preu 

Juny 25 al 28 55.00€ 

Juliol 
01 al 16 150,95€ 

17 al 31 150.95€ 

Juliol 15 i 16 13.75€ per dia 

 
o El preu inclou: 

 La participació en totes les activitats incloses les sortides. 
 El cursets de natació. 
 El material per a les manualitats. 
 Gorra identificativa del Casal. 

 
o Inscripció: 

 Per a formalitzar la inscripció: 
 Omplir el formulari. 
 Pagar 30 euros per quinzena (bestreta NO RETORNABLE), 

descomptar de l’import total a pagar. 
 Per a participar en la darrera setmana de juny, cal participar, 

també en alguna de les dues quinzenes de juliol. 

 Dates: 
 Assistents a l’any anterior: fins al 22 d’abril. 
 Abonats del CEMP, quota prèmium: del 23 al 25 d’abril. 
 Abonats del CEMP, quota bàsica: del 29 d’abril al 4 de maig. 
 Resta: a partir del dia 7 de maig. 

 Pagament: 
 Juny: abans del dia 15 de juny. 
 1r. torn juliol: durant el mes de juny. 

 2n. torn juliol: durant la primera quinzena de juliol. 
 

o Reunió informativa: 
En el decurs del mes de juny, farem una reunió per a ampliar 

aquesta informació. 
 

o Equipament: 
 Equipament d'esport: pantaló curt i samarreta. 
 Aigua i protecció solar. 

 Equipament per natació: tovallola, sabatilles de bany, banyador i 
casquet de bany. 

 El primer dia de Casal lliurarem una GORRA a tots els alumnes que 
s’ha de dur OBLIGATORIAMENT. 

 Tota la roba, sabatilles i complements han d'anar marcats amb el 
nom i dos cognoms de l’alumne. 


