
CASAL D’ESTIU 2014
CEIP JOSEP MARIA JUJOL

en dies

mónLa 
volta al

Amb la col·laboració de:Promotor:Organitzador:

A partir del 22 d’abril i fins el 13 de juny

INSCRIPCIÓ

INFORMACIÓ I FULL D’INSCRIPCIÓ

AMPA Escola Josep Maria Jujol

C/Riera Sant Miquel, 41 (08006) Barcelona.

Telèfon:  93 218 08 90

LLOC

Despatx de l’AMPA

Dilluns a dijous de 16:45 a 18:00 hores.

Contacte: Judith Acon

DOCUMENTACIÓ

1. Full d’inscripció emplenat.

2. Rebut del banc segons torn/s reservat/s.

3. Fotocòpia de la targeta sanitària o mútua.

4. Fotocòpia del llibre de vacunació.

PAGAMENT

En metàl·lic o transferència al compte corrent:

Catalunya Caixa 

ES43 - 2013 - 0245 - 00 - 0201140877

Concepte: 

ESTIU JUJOL / Nom participant / Torns abonats

REUNIONS INFORMATIVES

Funcionament del Casal.
Dijous 24 d’abril.
Convocatòria 16:45 h.
Servei de permanència.

Presentació dels monitors a les famílies.
1r dia de Casal: dimecres, 25 de Juny.
Convocatòria 16:30 h.

AJUTS ECONÒMICS I MONITOR DE SUPORT

Sol·licitud d’ajuts econòmics
del 22 d’abril al 6 de maig.

Recollida  de documentació al Centre

Sol·licitud monitor de suport
del 22 d’abril al 2 de juny.

Les inscripcions fora de termini sols en cas de disponibilitat de places 



EDATS I ACTIVITATS

EDATS
Nois i noies de P3 a 6è (curs 2013-14).
ACTIVITATS
Tallers  |   Jocs  de pistes  | Dinàmiques en anglès  |  Jocs d’aigua   |   Gimcanes    |   
Iniciació als esports   |   Jocs esportius   |    Danses i cançons    |    Sortides i excursions

EIX D’ANIMACIÓ
La volta al món en 80 dies

Durant la primera setmana apareixerà al casal una maleta misteriosa plena d’objectes: 
fragments d’un diari personal, fotografies, una brúixola, un globus terraqui....
Descobrirem que es tracta de la maleta d’en Phileas Fogg, protagonista de la gran 
aventura “La volta al món en 80 dies”.  A través de fragments del seu diari personal 
descobrirem el seu enorme repte, els avenços del viatge i les diferents situacions que 
ha d’afrontar amb el seu inseparable company de viatge, en Passepartout.
Gràcies a aquest eix d’animació aprendrem un grapat de coses, organitzades a través 
de tres grans àmbits: les cultures del món, els mitjans de transport i la geografia.

ALTRES CONSIDERACIONS

MATERIAL QUE CAL PORTAR:
1. Esmorzar diari (menjar i beguda).
2. Roba còmoda i que es pugui embrutar.
3. Crema solar
4. Pels jocs d’aigua diaris:  banyador, xancletes tancades, tovallola i gorra.
5. Muda de recanvi i pitet per dinar (P3, P4 i P5). TOT ETIQUETAT.

6. Got de plàstic i tovalloletes humides (P3, P4 i P5)

MOLT IMPORTANT: Els dies de sortida, els inscrits que no tinguin l’opció amb 
dinar, hauran de portar el menjar i la beguda de casa.

PREUS
Torn i acollida / permanència

DESCOMPTES VALORS

A:  matriculació (inscripció + pagament) entre el 22 d’abril i el 13 de maig.

B:  matriculació (inscripció + pagament) entre el 14 de maig i el 13 de juny,

C:  matriculació (inscripció + pagament) a partir del 14 de juny, segons places disponibles.

Germans:  descompte a partir del segon germà apuntat en un mateix torn i per l’import més 

econòmic (en el supòsit d’inscriure els germans en modalitats diferents).

TORN 2  (5 dies).  30 juny - 4 juliol.

TORN 3  (5 dies).  7 juliol - 11 juliol.

TORN 4  (5 dies).  14 juliol - 18 juliol.

OPCIONS (5 dies).  A B C              Germans

9 a 17 amb dinar: 110€ 115€ 130€ -10€

9 a 15 amb dinar: 102€ 105€ 114€ -9€

9 a 13 no dinar: 58€ 60€ 64€ -7€

TORN 5  (5 dies).  21 juliol - 25 juliol.

TORN 6  (5 dies).  28 juliol - 1 agost.

TORN 7  (5 dies).  1 set. - 5 setembre.

Opció acollida de 8 a 9 hores: 13,5€/setmana.

Opció permanència de 17 a 18 hores: 13,5€/setmana.

Acollida esporàdica: 4€/hora.

Mínim 3 inscrits fixes per torn per a realitzar-se.

SORTIDES
Dues sortides setmanals (torns de 5 dies)

SORTIDA A UN ESPAI D’INTERÈS
Una sortida setmanal, de 9 a 17 hores, a un espai a determinar.
SORTIDA A UN ENTORN D’AIGUA
Una sortida setmanal, de 9 a 17 hores, a un espai d’aigua.

TORN 1  (3 dies): 25 juny - 27 juny.

TORN 8  (3 dies): 8 setembre - 10 setembre.

OPCIONS (3 dies).  A B C              Germans

9 a 17 amb dinar: 65€ 70€ 78€ -8€

9 a 15 amb dinar: 61€ 64€ 68€ -7€

9 a 13 no dinar: 34€ 36€ 38€ -6€

Opció acollida de 8 a 9 hores: 8€/setmana.

Opció permanència de 17 a 18 hores: 8€/setmana.

Acollida esporàdica: 4€/hora.

Mínim 3 inscrits fixes per torn per a realitzar-se.
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