
Un estiu de conte! 

LLOC: ESCOLA LLLISSACH.  C/Joan Miró 1. 08251 Santpedor  

DATES I HORARI: Del 25 de juny al 25 de juliol, de 9 a 1  

 PREU: 195 € tot el casal (5 setmanes) 

Amb DESCOMPTES aplicables. Consulta: www.escolallissach.cat 

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:  Límit inscripció el 14 de juny. 

ESCOLA LLISSACH:    

Telf: 93 832 01 57     

                         Correu:    edu@escolallissach.cat 

@Escola_Llissach @llissach 



CASAL D’ESTIU 2018 

De P3 a 

P5 
1r i 2n  3r A 6è 

1r a 3r 

ESO 
4t ESO 

UN ESTIU DE CIRC! 

 

PISCINA: Infantil (P3 a P5): Gaudirem d’espai d’aigua a la mateixa  

escola  amb piscines de lona. Dies: Dilluns, dimecres i divendres.  

Primària: Els dimarts, dijous i divendres  anirem a la piscina 

munipal. Hi haurà opció de fer curset de natació (dimarts/dijous). 
 
SORTIDES i BIVAC’S: Cada setmana fem sortides pel   

 nostre entorn, ja sigui a peu o en autocar que s’informaran en la programació.  

 La darrera setmana de casal es farà una estada de bivac a l’escola (primària). 

 

GRUPS DEL CASAL:                       QUI SOM I QUÈ OFERIM 

                 L’escola Llissach  té anys d’experiència en  l’organització d’activitats  

                      lúdiques en període de vacances. Ofereix activitats orientades a diferents 

                   edats per a que els infants gaudeixin d’activitats amb gran qualitat educativa. 

               

             EIX D’ANIMACIÓ: Totes les nostres activitats giren entorn del nostre  

                 eix d’animació, fent que les activitats tinguin un fil conductor, siguin divertides 

              i motivadores durant tot el casal. “El petit príncep” ens durà a gaudir del conte. 

         MONITORATGE: La Fundació Llissach ofereix monitoratge titulat propi oferint una  

              gran qualitat educativa. La ràtio de dirigents és d’un monitor per cada 10 nens i      

                   ens acollim a la normativa del decret 267 / 2016.  

          HORARI i ACTIVITATS:  

 

 

 

                          Proposem un casal d’estiu dinàmic i divertit on gaudirem de 

                                 diferents activitats com  MANUALITATS, JOCS, 
                                            ESPORTS I SORTIDES 

De 9 a 11 
Eix    

d’animació  

De 11 a 

11.30 

Pati i   

esmorzar 

De 11.30 

a 1 

Piscina o 

Jocs 

PREUS 

CASAL D’ESTIU 

 

*10% Descompte per 

germans 

                     Fins a 6è    1r a 3r ESO   4t ESO 

5 setmanes:     195 €      150 €      120 € 

4 setmanes:     165 €      135 €      105 € 

3 setmanes:     130 €      110 €        85 € 

2 setmanes:       90 €        80 €        60 € 

1 setmana:         50 €       45 €         35 € 

Assegurança  alumnes 

externs 

15 € 

Servei d’acollida  

de 8 a 9  o de 1 a 2 

1 setmana:  5 €  (1 franja acollida)                              

1 hora esporàdica: 1,5 €   

Menjador 13 a 15h  1 setmana: 35 €       1 dia: 7,5 € 

Curset natació            

(de 1r a 6è) 

 De 1r a 6è: 45 €                                                 

dimarts / dijous de 12 a 1 


