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Presentació del casal d'estiu Presentació del casal d'estiu

Carregats d’energia i entusiasme un any més ens preparem 
per viure el millor dels estius!

Aquest any descobrirem increïbles jocs i propostes acoman-
yades de nous amics i amigues tot viatjant arreu de les millors 
galàxies!

Prepara’t per endisar-te tu també en aquest espai màgic tot

descobrint galàxies!

TRíPTIC INFORMATIU

OORGANITZACIÓ RGANITZACIÓ

Per una millor organització, el casal es divideix en tres grans 
blocs. Segons la gestió i les pròpies activitats es realitzaran 
tant per any de naixement o bé pel bloc.

L'ESPLAI DEL ROSER
El casal d’estiu és una de les grans activitats que s’organitzen 
des de l’Esplai de Roser, una entitat infantil i juvenil que sense 
ànim de lucre i des del servei planifica activitats durant tot 
l’any pels infants i joves.

A la nostra plana web podreu obtenir la informació de les di-
ferents activitats que s’hi desenvolupen.

El casal d’estiu comtpa amb el suport i la col·laboració de:

[Exclusivamente para uso académico] 

ESPLAICAMP DE 
TREBALL
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NADAL

CASAL
ESTIU

CAMPA-
MENTS

CENTRE DIARI

GRUPS DE CORAL

Espai socioeducatiu d’acompanyament 
escolar i integral. Repassem i preparem 
exàmens i ho combinem amb activitats de 
lleure!
Es duu a terme totes les tardes de dilluns 
a divendres.

T’animes a aprendre a tocar la guitarra? A la 
Fundació tenim un grup de joves que aprèn 
a tocar la guitarra i, juntament amb el grup 
de veus infantils, dóna suport en alguns 
concerts de l’any. Tenim sessions de coral 
cada setmana.

BLOCSCICLESGRUPS

VIA LÀCTIA
Petits

PLUTÓ
P3

CERES
P4

IXON
P5

ANDRÒMINA
Mitjans

Mitjans I

TITAN
1r de primària

XANDAR
2n de primària

Mitjans II

GALADOR
3r de primària

SKRULL
4rt de primària

CENTAURES
Grans

Grans I

EGO
5é de primària

SAKAAR
6é de primària

Grans II

KREE
1r i 2n d’ESO

GORN
3r i 4rt d’ESO

Lleure /  Act. Natura
Horari: de 9.00h a 13.30h
Cal portar: Mascareta protectora, gorra, esmorzar i aigua 
(cantimplora).

Piscina
Horari: Dimarts i dijous de 9.00h a 13.30h

Es permetrà la recollida a les piscines a les 12.45h
Horari: Divendres de 9.00h a 17.00h

Es permetrà la recollida a les piscines a les 16.15h
Cal portar: Mascareta protectora, banyador (posat), tovallo-
la, xancletes, roba de recanvi, crema solar, esmorzar, sama-
rreta de l’esplai, gorra i aigua (cantimplora).
*El grup de petits hauran de dur gorro de piscina de color verd 
(Obligatori.Possibilitat de venta a l’esplai).

Can Coll / Collserola
Horari: de 9.00h a 17.00h
Cal portar: Mascareta protectora, molta aigua, gorra, tova-
llola de mans, esmorzar, dinar, berenar, samarreta de l’esplai 
i calçat còmode.

Jocs d’aigua
Horari: de 9.00h a 13.30h
Cal portar: Mascareta protectora, banyador (posat), tovallo-
la, xancletes, roba de recanvi, crema solar, esmorzar, gorra i 
aigua (cantimplora).

Acampades
Segons l’edat destinada
Horari: de 17.00h del dia a 9.00h de l’endemà
El grup de menjador podrà quedar-se a l’acampada directa-
ment
Cal portar: Mascareta protectora, berenar, sopar, es-
morzar, sac de dormir, màrfega, pijama, calçat còmode, 
loció antimosquits, roba per al proper dia (mirar si hi ha 
piscina), cantimplora i lot.

MacroActivitat
Horari: de 9.00h a 13.30h
Cal portar: Mascareta protectora, esmorzar, aigua 
(cantimplora) i samarreta de l’esplai dins la motxilla.

Parcs aquàtics: Illa Fantasia [grup de mitjans]
Parcs aquàtics: WaterWorld [grup de petits i grans]

Horari: de 9.00h a 20.00h
Cal portar: Mascareta protectora, esmorzar, dinar, berenar, 
tovallola, banyador, xancletes, samarreta de l’esplai, roba de 
recanvi, crema solar i aigua (cantimplora).
*El grup de petits hauran de dur gorro de piscina de color verd 
(Obligatori.Possibilitat de venta a l’esplai).

Sortida Familiar [activitat amb les famílies]
Horari: de 10.00h a 16.00h.
Cal portar: Mascareta de recanvi, calçat còmode, esmorzar, 
dinar, crema solar, molta aigua i gorra. 
L’ activitat inclou transport d’anada i tornada.

Excursió a Can Xammar
Horari: de 9.00h a 17.00h
Cal portar: Mascareta protectora, molta aigua, gorra, es-
morzar, dinar, berenar, samarreta de l’esplai i calçat còmode

Xeringada
Horari: de 9.00h a 13.30h
Cal portar: Mascareta protectora, xeringa, samarreta 
blanca, tovallola, roba de recanvi, esmorzar, gorra i 
aigua (cantimplora).

Platja
Horari: de 9.00h a 17.00h
Cal portar: Mascareta protectora, esmorzar, dinar, berenar, 
tovallola, banyador posat, xancletes, samarreta de l’esplai, 
roba de recanvi, crema solar i aigua (cantimplora).

No surtis de casa cap dia sense la crema solar posada i la mas-
careta per entrar al casal!

HORARI BASEHORARI BASE INSCRIPCIÓINSCRIPCIÓ

EL CASAL DIA A DIAEL CASAL DIA A DIA

Tot i que poden tenir modificacions depenent del desenvo-
lupament de la jornada, la major part dels dies de casal es 
realitzarà una sèrie d’activitats seguint el següent horari:

08.00h - 08.30h Canguratge
08.30h - 09.00h Entrada esglaonada
             09.00h  Inici de la Jornada
09.30h - 11.30h  Activitat 1
11.30h - 12.00h  Pati
12.00h - 13.15h  Activitat 2
               13.30h  Recollida matins

13.30h - 14.30h  Menjador
14.30h - 15.00h  Espai lliure
15.00h - 16.30h  Activitat de tarda
16.30h - 17.00h   Recollida tardes / Canguratge

Dissabte 24 de juliol organitzarem una proposta per a tots/es: 
la sortida familiar!

És un moment per conèixe’ns i compartir espais amb l’equip 
de monitoratge, famílies i els/les infants i joves!

Concepte Preu
Matins 65 €

Matins 2n germà 55 €

Matins 3r germà 45 €

Tardes [Menj + Activ] 45 €

Menjador esporàdic 10 €

Horari 
Matins

Horari 
Tardes

En qualsevol dels formats 
de pagament serà necessari 
tenir en compte que, en cas 
d’anul·lació abans d’una setma-
na prèvia a l’inici de la setmana 
desitjada al casal, es retornarà 
el 70% de l’import total. 

En un període menor es retor-
narà el 30% de l’import total.

SORTIDA FAMILIARSORTIDA FAMILIAR

Inscripcions obertes a través de la nostra plana web!

Per realitzar la inscripció caldrà entregar:
- Fitxa d’inscripció del casal d’estiu
- Declaració de responsabilitat Covid-19

Amb la finalitat d’acostar el casal d’estiu a totes les famílies, a 
més del servei de beques, s’ofereixen una sèrie d’ajuts: 

15% de descompte antícipat
5% de descompte a membres de la Fundació



Dl. 28 de juny Dt. 29 de juny Dc. 30 de juny Dj. 1 de juliol Dv. 2 de juliol

LLEURE JOCS D’AIGUA LLEURE Act. NATURA
PISCINA

Turonet / Fontetes

ACT. TARDA ACT. TARDA ACT. TARDA ACT. TARDA

Dl. 5 de juliol Dt. 6 de juliol Dc. 7 de juliol Dj. 8 de juliol Dv. 9 de juliol

LLEURE JOCS D’AIGUA LLEURE Act. NATURA
PISCINA

Turonet / Fontetes

ACT. TARDA ACT. TARDA ACT. TARDA ACT. TARDA

Dl. 12 de juliol Dt. 13 de juliol Dc. 14 de juliol Dj. 15 de juliol Dv. 16 de juliol

LLEURE JOCS D’AIGUA
o PISCINA

MACRO
ACTIVITAT XERINGADA

EXCURSIÓ
PARC AQUÀTIC

ACT. TARDA ACT. TARDA ACT. TARDA ACT. TARDA

Dl. 19 de juliol Dt. 20 de juliol Dc. 21 de juliol Dj. 22 de juliol Dv. 23 de juliol Ds. 24 de juliol

LLEURE Act. NATURA PISCINA
Turonet / Fontetes LLEURE

PISCINA
Turonet / Fontetes

SORTIDA
FAMILIAR

A LA MOLA
ACT. TARDA ACT. TARDA ACT. TARDA ACT. TARDA

Dl. 26 de juliol Dt. 27 de juliol Dc. 28 de juliol Dj. 29 de juliol Dv. 30 de juliol

LLEURE Act. NATURA PISCINA
Turonet / Fontetes LLEURE

EXCURSIÓ
CAN XAMMAR

ACT. TARDA ACT. TARDA ACT. TARDA ACT. TARDA

Dl. 30 d’agost Dt. 31 d’agost Dc. 1 de setembre Dj. 2 de setembre Dv. 3 de setembre

LLEURE PISCINA
Bosc Tancat LLEURE PISCINA

Bosc Tancat SORTIDA
COLLSEROLA

ACT. TARDA ACT. TARDA ACT. TARDA ACT. TARDA

Dl. 6 de setembre Dt. 7 de setembre Dc. 8 de setembre Dj. 9 de setembre Dv. 10 de setembre

LLEURE PISCINA
Bosc Tancat XERINGADA PISCINA

Bosc Tancat EXCURSIÓ
PLATJA

ACT. TARDA ACT. TARDA ACT. TARDA ACT. TARDA
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ACAMPADA

Mitjans

ACAMPADA

Grans I
ACAMPADA

Grans II

ACAMPADA

Petits

ACAMPADA

General

CALENDARI
d activitats  2021

Un calendari en moviment!

Aquest any s’ha elaborat un calenda-
ri molt especial, ple d’activitats i pro-
postes educatives i lúdiques a través 
del lleure.

Cada setmana realit-
zarem propostes d’ai-
gua, jocs i dinàmiques 
de lleure i natura.

Al estar pendents de 
l’obertura de pisci-
nes del bosc tancat, 
entenem que aquest 
calendari pot modifi-
car-se a mesura que 
aquest avança.

Aquesta és la versió n_02
Actualitzada el 24 de juny

Servei de menjador

El casal ofereix el servei de menjador 
amb cuina propia cada dia. Podreu 
obtenir el menú d’aquest en la nostra 
plana web.
I els divendres... carmanyola!

esplai@elroser.org   |   casal.elroser.org   |   682 081 181 

Les activitats i propostes educatives

Cada setmana realitzarem un format 
molt similar, separant l’activitat de 
matins i tardes de dilluns a dijous i 
realitzant una excursió els divendres.

Tanmateix, generem dos tipologies 
d’activitats fora del horari extres 
molt i molt recomanables: les acam-
pades i la sortida familiar.


