
 

  

SERVEI COMPLEMENTARI DEL CASAL  
del 3 al 7 de setembre 2018 

Estimades famílies:  
Des de l’Ajuntament d’Abrera i l’Eina SCCL estem preparant el casal de setembre d'aquest any. Des de l’Eina us oferim un Servei Complementari adreçat als 
infants nascuts entre 2003 i 2014 (ambdós inclosos). 

« DIVER-TAST»  
Farem 5 dies de tastets de temes relacionats amb l’Educació del Lleure. Els 
infants gaudiran cada dia d’una temàtica diferent amb activitats 
programades pensades especialment per treballar la seva imaginació i 
creació. 

Horari base 
8h-9h Bon dia / Matiners 

9h-9:10h Activitats de benvinguda 

9:10h-10:15h Primera activitat del matí 

10:15h-11h Segona activitat del matí 

11h-11:45h Esmorzar, estona lliure 

11:45h-12:45h Tercera activitat del matí 

12:45h-13h Recollida i sortida dels que no dinen al Casal 

13h-15h Dinar i racons tranquils 

15h-16:30h Activitat de tarda 

 

Servei de menjador 

L’horari del menjador és de les 13h a les 15h. 
Al menjador es manté el treball que es 
desenvolupa al llarg del curs en el treball amb 
els hàbits dels infants.  

L’equip de monitors/es 

El Servei Complementari està dirigit per un Director/a amb el diploma de 
Director/a d'activitats d'educació en el lleure i amplia experiència en la 
direcció de Casals. L'equip que estarà amb els vostres fills i filles seran 
talleristes amb els coneixements i experiència a l’activitat que farem aquella 
setmana i amb monitors/es està format per professionals amb experiència en 
educació en el lleure i el diploma de monitor/a d'educació en el lleure. La ràtio 
mitjana per a l'equip és de 10 infants per monitor/a per als casals infantils. 
 

El Centre d’Interès 

Per formalitzar la inscripció s’ha de pagar la totalitat de la vostra quota al 
compte de La Caixa ES80 2100 3124 8822 0025 9957 indicant el codi SAB 
seguit del nom i cognoms de l'infant. Un cop fet el pagament s’ha d'omplir el 
formulari d’inscripció al web www.einacooperativa.coop abans del 20 de 
juliol. Tingueu en compte que l’anul·lació de la inscripció no tindrà dret a la 
devolució de la quota. 
LA REALITZACIÓ DE LES ACOLLIDES I DEL SERVEI DE MENJADOR,  ESTARAN 
SUBJECTES AL NOMBRE D’INFANTS INSCRITS, AMB UN MÍNIM DE 20 
INSCRITS. 

Període i procés inscripcions 

Quotes 

Servei Quota 

Acollida Matinal 8 a 9h 17,50 € 

Menjador de 13h a 15h 34,75 € 

Acollida tarda 15h a 16:30h 26,25 € 

 

http://www.einacooperativa.coop/


 

CASAL SETEMBRE 2018 

del 3 al 7 de setembre  

HORARI DILLUNS SÓN ARTISTES DIMARTS SÓN ESPORTISTES DIMECRES SÓN CIENTÍFICS DIJOUS SÓN CUINERS DIVENDRES GOT-TALENT 

8h a 9h  Matiners Matiners Matiners Matiners Matiners 

9h a 10.15h Presentació del dia 
Ambientació del Casal 
 

Programació de les Sessions. 
Activitat : Elaborem les 
medalles i Trofeus. 

Presentació del dia  i 
Ambientació 
Activitat: Investiguem i 
Experimentem... 

Presentació del dia  i 
Ambientació 
Activitat sortim a comprar els 
ingredients per cuinar 

Presentació del dia  i 
Ambientació 
Activitat Muntem el show 
(coreografies, esquetxos 
divertits, etc...) 

10:15h a 11 h Taller de creació artística: 
Escultura amb fang i 
Expressió amb pintura . 
Obres per emportar a casa 

Torneig Esportiu de BASQUET Sortida pel municipi a buscar 
elements per fer la nostra 
activitat 

1r taller de recepta freda Assaig i  Treball sota bambolines 
del «GRAN SHOW» 

11h a  11:45h Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

11:45h a 13h Creació d’ un quadre: 
Què veus???? 

Torneig Esportiu de FUTBOL 
SALA 

Activitat elaborar un volca... 2n taller de recepta calenta Gravació del SHOW i Festa Final 
de Casal 

13h a 15h Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

15h a 16:30h Taller de tarda Taller de tarda Taller de tarda Taller de tarda Taller de tarda 

 

Programació  

Per més informació 

Eina Cooperativa 
C. Pamplona, 21 – 08227 Terrassa 
activitats@einacooperativa.coop 
www.einacooperativa.coop 
Tel. 93 736 47 22 
de 10h a 14h i de 16h a 19h 
 

El dijous, els infants de 1r i 
2n ESO aniran a la piscina. 

 

mailto:activitats@einacooperativa.coop
http://www.einacooperativa.coop/

