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Benvolgudes famílies,    
Aquest estiu l’empresa 7 i TRIA ofereix el casal d’estiu organitzat per 
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia. 
 

DATES I HORARIS:DATES I HORARIS:DATES I HORARIS:DATES I HORARIS:    
    

Dates de realització del casal: Del 2Dates de realització del casal: Del 2Dates de realització del casal: Del 2Dates de realització del casal: Del 26666    de juny al 2de juny al 2de juny al 2de juny al 21 de juliol de 20171 de juliol de 20171 de juliol de 20171 de juliol de 2017    
Recordem que el dia 2Recordem que el dia 2Recordem que el dia 2Recordem que el dia 21111    el el el el casal finalitzarà a les 13h i a les 15 h amb servei casal finalitzarà a les 13h i a les 15 h amb servei casal finalitzarà a les 13h i a les 15 h amb servei casal finalitzarà a les 13h i a les 15 h amb servei 
de menjador.de menjador.de menjador.de menjador.    
    

Servei d’acollida matinal:Servei d’acollida matinal:Servei d’acollida matinal:Servei d’acollida matinal: de 7:45 a 9:00h        
Casal: Casal: Casal: Casal: de 9:00 a 13:00h i de 15:00 a 17:00h 
Servei de menjador: Servei de menjador: Servei de menjador: Servei de menjador: de 13:00 a 15:00h 
 

PROJECTE EDUCATIU I CENTRE D’INTERÈSPROJECTE EDUCATIU I CENTRE D’INTERÈSPROJECTE EDUCATIU I CENTRE D’INTERÈSPROJECTE EDUCATIU I CENTRE D’INTERÈS    
    
CONNECTEM-NOS DESCONNECTANT 
 
Aquest projecte pretén prendre consciència de les avantatges i desavantatges que les 
conegudes “pantalles” ens creen al dia a dia. 

Durant aquestes setmanes de casal, ens agradaria poder traslladar als infants la 
importància d’un bon ús de les tecnologies en el seu temps lliure.  És important que 
l’infant assoleixi, visqui i experimenti diferents situacions al llarg de la seva vida per poder 
afavorir a la seva maduració personal.    Des de 7 i TRIA, volem fer de la vivència Des de 7 i TRIA, volem fer de la vivència Des de 7 i TRIA, volem fer de la vivència Des de 7 i TRIA, volem fer de la vivència 
aprenentatge, volem que l’infant aprenentatge, volem que l’infant aprenentatge, volem que l’infant aprenentatge, volem que l’infant experimenti sobre la tecnologia.experimenti sobre la tecnologia.experimenti sobre la tecnologia.experimenti sobre la tecnologia.    

Com ho farem? 

A través de l’eix transversal, ConnectemConnectemConnectemConnectem----nos desconnectantnos desconnectantnos desconnectantnos desconnectant, traslladarem als infants i 
joves a descobrir per ells mateixos les avantatges i desavantatges de les tecnologies que 
ens envolten avui dia. 



  

 

Els proposem 4 temàtiques, una per a cada setmana: 

• Cuina 
• Jocs 
• Experiments 
• Representació 

 
• Reciclatge*  Complementarà totes les setmanes 

 
En un moment on creiem que les tecnologies han de caminar en la mateixa direcció de 
l’educació, presentem una història que pot ser clarament reconeguda per moltes famílies, 
la feina, l’estrès, els deures, etc. ens fan entrar en un camí difícil de trobar la sortida, 
volem donar respostes, actuar i a la vegada fer-ho compartint, estimant, escoltant, 
gaudint, etc. i, perquè no , emportant-nos un aprenentatge de l’experiència viscuda. 
De la mà d’en Pol i la seva família, ens endinsarem en una vivència real que ens ajudarà 
a entendre i incorporar nous valors de convivència en el nostre dia a dia. 
 
Amb la participació al casal , entre tots trobarem recursos per poder donar al Pol i per 
nosaltres mateixos, farem servir diferents camins, més actuals i més tradicionals o antics 
per trobar els enigmes...cada setmana resoldrem el misteri que ens donarà una pista per 
trobar la clau de la nostra història. 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    



  

 

    
SERVEIS DE MENJADOR I ACOLLIDA OCASIONALSERVEIS DE MENJADOR I ACOLLIDA OCASIONALSERVEIS DE MENJADOR I ACOLLIDA OCASIONALSERVEIS DE MENJADOR I ACOLLIDA OCASIONAL    
    

Les famílies interessades a utilitzar els serveis de menjador i acollida de manera ocasional 
cal que facin la compra dels tiquets a l’Índex. 
Horari de dilluns a divendres, tardes de 16 a 20 hHorari de dilluns a divendres, tardes de 16 a 20 hHorari de dilluns a divendres, tardes de 16 a 20 hHorari de dilluns a divendres, tardes de 16 a 20 h    
PrPrPrPreus: 6,eus: 6,eus: 6,eus: 6,88880000    € menjador i 2,50 € acollida€ menjador i 2,50 € acollida€ menjador i 2,50 € acollida€ menjador i 2,50 € acollida    
Forma de pagament: en efectiu o bé amb tarja (imports superiors a 6 €) 
Tel.: 93 891 33 20 
Una vegada comprat el tiquet, cal entregar-ho el dia abans a la directora del casal a les 9 
h si és de menjador, o a la monitora d’acollida matinal si és d’aquest segon servei a les 
7.45h. 
 

EMPRESA DE MENJADOR: 
Tasta’m i bon profit, el servei s’oferirà mitjançant càtering. Es farà entrega de la còpia del 
menú. 
 

AL.LÈRGIES I INTOLERÀNCIES: 
En el cas de tenir un fill/a en aquesta situació l’empresa es posarà en contacte amb la 
família i farà arribar un document específic que haureu d’omplir i retornar juntament amb 
la  còpia del certificat mèdic. 
 

ÚS ESPORÀDICS MENJADOR: 
Aquelles famílies que tinguin clar tots aquells dies que faran ús del servei de menjador de 

manera esporàdica cal que ho informin a la responsable del casal la primera setmana. 
 

Els dies que hi hagi sortida els nens i nenes que es queden a menjador Els dies que hi hagi sortida els nens i nenes que es queden a menjador Els dies que hi hagi sortida els nens i nenes que es queden a menjador Els dies que hi hagi sortida els nens i nenes que es queden a menjador 
caldrà que portin el dinar de casa.caldrà que portin el dinar de casa.caldrà que portin el dinar de casa.caldrà que portin el dinar de casa.    
    

PROCEDIMENT MEDICAMENTSPROCEDIMENT MEDICAMENTSPROCEDIMENT MEDICAMENTSPROCEDIMENT MEDICAMENTS    
Necessitem el certificat del metge. 
    

ENTRADES I SORTIDESENTRADES I SORTIDESENTRADES I SORTIDESENTRADES I SORTIDES    
A l’Escola Escola Escola Escola La PauLa PauLa PauLa Pau    l’entrada i la sortida es farà per la porta principal de l’escola.  Pel servei 
d’acollida s’entrarà per la mateixa porta i el servei es realitzarà al menjador del centre.    



  

 

Quan a un infant l’hagi de recollir una altre persona que no sigui l’habitual, cal una 
autorització per tal de poder-lo recollir. 7 i TRIA facilitarà el document. 
 

ACTIVITATSACTIVITATSACTIVITATSACTIVITATS                                                                                                                                                                                                                                        
    

Les activitats poden estar sotmeses a canvi per motius aliens a l’empresa, si fos 
el cas s’informaria a les famílies de la nova proposta. 

PPPPLANNING D’ACTIVITATS:LANNING D’ACTIVITATS:LANNING D’ACTIVITATS:LANNING D’ACTIVITATS:            
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



  

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

26 juny 

Inici casal  

Presentació 

Piscina P3 

remullada 

 

27 juny 

 Piscina P5 

Barret cuiner 

Estovalles 
individuals 

remullada 

28 Juny 

Piscina P4 

Dinàmica 
fillols i 
padrins 

Decoració 
plats i gots 

Papiroflexia 

remullada 

 

29 Juny 

Piscina 1er 

Taller cuina 

Preparació 
banquet 

 

30Juny 

Esmorzar 
saludable 

Gran banquet 

remullada 

3 Juliol 

Piscina P3 

Jocs 
d’equil.libri 

remullada 

4 Juliol 

Excursió P3 i 
P4  Rucs  

Jocs de 
rapidessa 

Manualitats 
medalles 

Fillols/padrins 

remullada 

5 Juliol 

Piscina P4 

Sortida 
entorn 

Jocs d’enginy 

remullada 

 

6 Juliol 

Piscina 1er 

Jocs cohesió 
monitors/infants 

Sessió cinema  

Fillols i padrins 

Ioga/relax 

Remullada monis i 
nens 

7 Juliol 

Jocs 
olimpíades 

Entrega de 
medalles 

Sessió 
cinema  

Fillols i 
padrins 

Ioga/relax 

10 Juliol 

Piscina P3 

Sortida entorn 

11 Juliol 

Excursió P5 i 
1er Rucs  

Excursió P3 i 
P4 Poble 
Espanyol 

12 Juliol 

Piscina P4 

Dibuix 
màgic/globus 

sensorial 

Experimentació 
plastilina/ 

marcs fotos 

remullada 

13 Juliol 

Piscina 1er 

Pots de sal 

Medi ambient 

remullada 

14Juliol 

Festa holly 

remullada 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SORTIDESSORTIDESSORTIDESSORTIDES: : : :         
Què han de portar a les excursionsQuè han de portar a les excursionsQuè han de portar a les excursionsQuè han de portar a les excursions    ????                                                                                                                                                                                                
· Esmorzar i dinar       
· Aigua 
· Crema solar posada de casa i una gorra 
· Samarreta del casal posada de casa  
. Sabates lligades i còmodes        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

17 Juliol 

Piscina P3 

Preparació 
espectacle 

final 

remullada 

18 Juliol 

Piscina P5 

Excursió P5 i 
1er Poble 
espanyol 

Balls, cançons 
i karaoke 

remullada 

19 Juliol 

Piscina P4 

Últims 
detalls 

espectacle 

Mímica 

remullada 

20 Juliol 

Piscina 1er 
 

Assaig espectacle 
 

Gimcana d’aigua 
 

Gran espectacle 
pares 

21 Juliol 

FESTA FINAL 
 



  

 

    
Excursió Excursió Excursió Excursió de de de de tot el dia  a tot el dia  a tot el dia  a tot el dia  a Rucs de la Serralada, TianaRucs de la Serralada, TianaRucs de la Serralada, TianaRucs de la Serralada, Tiana    
Durant el matí en arribar, salutació als rucs i petita xerrada sobre les seves 
característiques història i utilitats. Menjaran l’esmorzar a la taula tot observant els rucs. 
Desprès raspallaran i n’aprendran el maneig. Es repartiran segons el nombre d’infants per 
grups. 
El primer grup passejarà els rucs amb ajut del monitor, els faran caminar portant-lo del 
ronsal pels camins del recinte i també muntaran. 
Aprendran a enganxar un ruc al carro per fer passejades. 
 El segon grup visitarà les quadres i el galliner, preparant el menjar dels animals, 
raspallant-los i treballant de pagesos al camp i a l’hort. 
Després de dinar a la zona de picnic farem una activitat amb la col·laboració de la 
companyia Circ de Jocs, creació d’aqüeductes gegants d’aigua sota la seva supervisió i 
animació  del seu equip. 
 

Grup P3 i P4 anys : 4 de juliol 
Grup P5 i 1er anys :11 de juliol 
 
 
 

Excursió de tot el dia aExcursió de tot el dia aExcursió de tot el dia aExcursió de tot el dia al Poble Espanyoll Poble Espanyoll Poble Espanyoll Poble Espanyol    
Visita que ens ofereix diversitat d’espais a l’aire lliure,artesania, tradicions... zona amb 
tobogans  i zona picnic. 
Activitat gimcana pirata: què mengen els nostres pirates?quins noms posen als seus 
vaixells? Com es caracteritzen? Com són les seves batalles navals? Si ens acompanyeu 
en aquest divertit  viatge  ho descobrirem tots junts... i riurem molt! 
 
 

Grup P3 i P4 anys: 11 de juliol 
Grup P5 i 1er anys:18 de juliol 
                                                        



  

 

 

PISCINES:PISCINES:PISCINES:PISCINES:    1 DIA1 DIA1 DIA1 DIA    PER SETMANAPER SETMANAPER SETMANAPER SETMANA                                                        
Què han de portar per els dies de Què han de portar per els dies de Què han de portar per els dies de Què han de portar per els dies de piscina i/o remullada?piscina i/o remullada?piscina i/o remullada?piscina i/o remullada?    

· Banyador, muda, xancletes (millor si són lligades), tovallola, gorra 

· Crema solar posada de casa  

. L`equipament de bany es quedarà tota la setmana al casal , es retornarà els 

divendres .    

HORARI: matí 10-11 H 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

P3 P5 P4 1er 

    

QUÈ CAL PORTAR AL CASALQUÈ CAL PORTAR AL CASALQUÈ CAL PORTAR AL CASALQUÈ CAL PORTAR AL CASAL    
1er divendres no esmorzar* 

- Esmorzar  
- Ampolla d’aigua 
- El primer dia de casal portar una caixa de sabates. 
- Material de rebuig o reciclatge , tubs wc i cuina , safates porex..diaris.. 
- 2 pots de vidre de iogurt 
- Una samarreta blanca per pintar. 
- Crema solar per deixar al casal. 

Roba durant el casal: recordeu que farem tot tipus d’activitats  i tallers amb 

materials diversos. Poseu als vostres nens/es roba còmode i vella. TOT 

MARCAT AMB EL NOM. 

Festa holly*: roba vella de color blanc més recanvi 



  

 

    
EQUIP PEDAGÒGIC:EQUIP PEDAGÒGIC:EQUIP PEDAGÒGIC:EQUIP PEDAGÒGIC:    
    
COORDINACOORDINACOORDINACOORDINADORA GENERAL: PATIDORA GENERAL: PATIDORA GENERAL: PATIDORA GENERAL: PATI    
TEL: 658 83 77 15    
COORDINADORA GRUP COORDINADORA GRUP COORDINADORA GRUP COORDINADORA GRUP PETITSPETITSPETITSPETITS: : : : MARIA ANTUNEZMARIA ANTUNEZMARIA ANTUNEZMARIA ANTUNEZ    
TEL: TEL: TEL: TEL: 662451559662451559662451559662451559    
    

Desitgem que els infants i joves gaudeixin d’un estiu ple d’aventures  i s’ho Desitgem que els infants i joves gaudeixin d’un estiu ple d’aventures  i s’ho Desitgem que els infants i joves gaudeixin d’un estiu ple d’aventures  i s’ho Desitgem que els infants i joves gaudeixin d’un estiu ple d’aventures  i s’ho 
passin molt bé!passin molt bé!passin molt bé!passin molt bé!    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



  

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



  

 

    
    
    
    
    
 
 

    

 

7 i TRIA, SA 
C/ Carretera de Barcelona, 83 

08740 · Sant Andreu de la Barca 

Tel.: 93 682 10 43 
Fax: 93 682 30 16 

www.7itria.cat 

Troba’ns a:   


