
REUNIÓ INSCRITS 

ESCOLA VINYES VERDES 



Dades bàsiques del casal d’estiu 

Lloc de realització 

Durada 

Horaris 

ESCOLA VINYES VERDES 

Entre el 27 de juny i el 29 de juliol 

• Acollida: de 8.00 a 9.00 
• Matí: de 9.00 a 13.30 
• Dinar i migdia: de 13.30 a 15.30 

FUNDACIÓ 

PERE TARRÉS 
DADES DEL 

CASAL 

PROPOSTA 

EDUCATIVA 

EQUIP 

EDUCATIU 

SERVEI DE 

MENJADOR 
DOCUMENTS ALTRES PREUS I FORMES 

DE PAGAMENT 
SORTIDES 



1     CENTRE D’INTERÈS 



La Fundació Pere Tarrés presenta anualment un centre d’interès sobre el qual es 

desenvolupen totes les activitats dutes a terme als casals d’estiu.  

Comença l’aventura! L’Àlex, un jove explorador, ha decidit reprendre el camí dels seus pares, l’Alba i en Tom, dos famosos 
exploradors arreu del món! L’Àlex ha descobert que els seus pares van viatjar per diversos territoris del planeta i van deixar 
diversos objectes d’explorador per allà on passaven. Volien que el seu fill, de gran, pogués viure aventures com ells. 
 
Així doncs, el nostre aventurer decideix recórrer els territoris del món que els seus pares van explorar amb l’objectiu de 
trobar aquests objectes i dur-los al museu de la ciutat. Serà una col·lecció increïble! Vols ajudar l’Àlex a recórrer territoris del 
planeta, conèixer persones increïbles, visitar països fascinants, descobrir cultures úniques i aconseguir els objectes 
d’explorador? T’hi esperem... Aventura’t! 

Centre d’Interès 
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Programació setmanal 

* Aquesta programació està subjecte a canvis, és orientativa 

 
La programació de cada setmana la podreu trobar al Dia a Dia, la intranet de Casals d’estiu 

a la web de la Fundació Pere Tarrés: www.peretarres.org/estiu/casals 

 

2     ACTIVITATS 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

08:00h-09:00h

09:00-09:15h

09:15h-10:00h

Jocs de coneixença i 

normes de 

convivència

Centre d'Interès
Activitat Repte de la 

Setmana

10:00h-10:30h Esbarjo Esbarjo Esbarjo

Centre d'Interès Centre d'Interès
Activitat Repte de la 

Setmana

11:30h-13:00h JOCS D'AIGUA JOCS D'AIGUA JOCS D'AIGUA

13:00h-13:30h Dic la meva!

13:30h - 14:30h Dinar

14:30h-15:30h Esbarjo

15:00-17:00h Racons de Tarda

Casal Estiu - Setmana mostra

Acollida Matinal

Benvinguda i Bon dia!

Excursió

Dic la meva!

Dinar

Esbarjo

Racons de tarda

Piscina



3     SORTIDES I EXCURSIONS  

Les sortides i excursions són unes de les activitats principals dels casals d’estiu. És per 

això que la Fundació Pere Tarrés les incorpora a tots els casals d’estiu.  

Sortides per l’entorn Excursions 

Parcs o places 
Es realitzen activitats dinamitzades 

pels nostres monitors en un entorn 

proper a l’escola i adequat per als 

infants. 

Equipaments públics 
Es programen visites lúdiques i 

educatives a equipaments de 

l’entorn com museus, centres cívics, 

espais culturals...  

Poden ser de dues tipologies: 
20 de juliol 

Castell de Castelldefels 

Visita teatralitzada 
Educació Infantil 

Fem arqueòlegs/es 
Educació Primària 

Nit al casal 

15 de juliol 

Piscina 

- Transport públic 
- Piscina Alzinar de Masquefa 
- Tots els divendres fins les 13:30h 



Servei de càtering amb  SCOLAREST 

El servei de menjador 

Els infants han de dedicar l’espai de menjador a realitzar l’acte fisiològic d’alimentar-se, però l’àpat va més enllà d’això, és 
un espai educatiu. Al tractar-se d’un fet cultural hem de tenir en compte els hàbits, la higiene, l’autonomia i normes 
socials que porta implícit (seure correctament, utilitzar bé els coberts, respectar el to de veu, etc.), així com el foment 
d’una alimentació saludable. Treballar aquests aspectes en la infància fomenta un aprenentatge cap al seu futur. 
 

La Fundació Pere Tarrés és una entitat experta en el lleure educatiu en l’espai escolar. Durant aquest curs ha gestionat 
prop de 60 menjadors escolars arreu de Catalunya. Amb tot això, aportem el nostre coneixement als casals d’estiu durant 
l’estona de l’àpat per aportar una vessant pedagògica i educativa en aquest espai.  
 

L’àpat 

Cuina in situ 
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5     COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

Un dels pilars principals del casal d’estiu és la comunicació amb les famílies. És per això que des de la 

Fundació Pere Tarrés hem treballat amb tres formes paral·leles de comunicació amb la família.  

Web 

A la pàgina web de la Fundació 

Pere Tarrés trobareu tota la 

informació prèvia del casal 

d’estiu. 

www.peretarres.org/estiu/casals 

Reunions 

informatives 

Es farà una reunió informativa  

del casal d’estiu, on s’exposarà, de 

forma detallada, les especificitats 
del casal i es podrà interactuar amb 

la persona coordinadora i directora 

del servei per resoldre tots els 

dubtes que puguin sorgir. 

 

casalmasquefavvfpt@gmail.com  

Intranet 

(dia a dia) 

Un cop inscrits, els familiars 

podran accedir a una intranet per 

tal de visualitzar les fotografies del 

casal i consultar documents 

(programació del casal, sortides, 

menú diari...). 

Altres: 

 Llibret informatiu: Tots els participants del casal a través de l’INTRANET accediran a un llibret  

informatiu amb tota la informació concreta del seu casal abans de començar l'activitat. 
 

http://www.peretarres.org/estiu/casals


L’INTRANET per famílies servirà per tenir poder trobar informacions importants del casal durant el transcurs del 
mateix. Cal recordar que aquest Intranet únicament es podrà veure mitjançant la contrasenya, per la qual cosa 
demanem que sigueu curosos amb ella. 

Comunicació amb famílies 

  
  
  
 

 

 

 

Usuari: casalmasquefavvfpt 
Contrasenya: masquefavv1152  Pas 1 

• Accedir a la pàgina web de la Fundació Pere 
Tarrés: www.peretarres.org/estiu/casals 

Pas 2 
• Entrar a l’apartat de “Intranet famílies”. 

Pas 3 

 

• Entrar a l’apartat del “Anar al Dia a dia”. 

 

Pas 4 

 

• Posar l’usuari i contrasenya del casal 

 

Pas 5 

 

• Ja podeu tenir tota la informació del casal i 
les fotografies!  

 

Recordeu que la vostra contrasenya és d’usuari lector, 
per tant, únicament es podrà visualitzar, en cap cas 
modificar-lo o fer aportacions.  

INTRANET 
Podreu trobar-hi fotografies, 

vídeos, menú, documentació de 
totes les activitats del casal, 

programacions, etc.   
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Què cal portar? 

Tot el material que portin els infants ha d’anar degudament marcat amb el seu nom. 
 

Els més petits roba de recanvi dins una bossa de roba que es quedarà al casal fins que l’infant finalitzi 
l’estada. 

 

• CADA DIA 

• Un petit esmorzar, preferiblement saludable (fruita, fruits secs, entrepà...). Amb carmanyola o amb un 
boc and roll 

• Banyador, tovallola i xancletes lligades per evitar caigudes. 

• Crema solar i gorra 

• Cantimplora 

• Roba còmode i si pot ser de cotó o teixits lleugers que s'assequin ràpid 

• Una mascareta dins un sobre de paper, el dia de l’excursió al Castell de Castelldefels 

 

6     INFORMACIÓ 



Ampliacions d’inscripció i serveis esporàdics 

• Les ampliacions de setmanes es podran fer, només, fins al 
DIMECRES de la setmana anterior. La directora entregarà la nova 
inscripció, que omplerta i amb el justificant del pagament se li 
tornarà a la directora del casal. L’import s’haurà d’abonar a través 
de transferència bancària o ingrés al caixer (ES73 0182 6035 4102 
0150 7296), indicant el nom complert de l’infant.  

 
• Abans que el/la nen/a es quedi al servei esporàdic, s’ha de fer 

l’ingrés, a través de transferència bancària o ingrés al caixer (ES73 
0182 6035 4102 0150 7296). Cal indicar: Acollida o menjador + 
data en que es quedarà + el nom de l’infant. Presentar comprovant 
a la directora del casal.  
 

INFORMACIÓ 
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MOLTES GRÀCIES! 


