
 

  

CASAL D’ESTIU 2020 

DOSSIER FAMÍLIES 

GRUP GRANS 

 

 



  

 

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 de realització del casal: Del 29 de juny al 31 de juliol de 2020 

Recordem que el dia 31 juliol el casal finalitzarà a les 17h  

Enguany no hi ha servei d’acollida matinal  

Casal: de 9:00 a 13:00h i de 15:00 a 17:00h 

Servei de menjador: de 13:00 a 15:00h 

 

PROJECTE EDUCATIU I CENTRE D’INTERÈS 

 

Petit Príncep  

 

Enguany el Petit Príncep al casal ens ajudarà a la triple funció d’ajudar a assumir i 

processar emocionalment les conseqüències i implicacions de la crisi, recuperar la 

convivència presencial amb altres joves i  fer aprenentatges específics d’autoprotecció i 

nous hàbits. 

El  Petit Príncep és una novel·la escrita per Antoine de Saint-Exupéry l’any 1943. Un 

conte traduït a 325 parles diferents. Una història que ens permet jugar amb el nostre 

planeta. Segons diuen alguns crítics literaris, El petit príncep és un cant a la vida, és un 

llibre simpàtic, polit i vitalista.  

Una història que coneixeu des de sempre i que viureu explicada d’una manera que mai 

heu vist abans.  

Us proposem endinsar-vos en les aventures màgiques de l’aviador, empoderar-vos i, 

gaudir d’un viatge estel·lar, una aventura que us transportarà des del desert fins a l’herba, 

passant per asteroides i planetes, descobrint valors i emocions. Una proposta  per a que 

els joves s’autogestionin i vagin creant el seu propi món.  

Aquest projecte ens permet la creació i va adreçat a la descoberta del veritable valor de 

l’amistat.   



  

 

 

SERVEIS DE MENJADOR  
 

 

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: per  protocol de prevenció, enguany no 

s’ofereix questa opció 
  

Els dies que hi hagi sortida els nens i nenes que es queden a menjador 

caldrà que portin el dinar de casa. 
 

PROCEDIMENT MEDICAMENTS 

Necessitem el certificat del metge. 

 
 

ENTRADES I SORTIDES 

A l’Escola Jacint Verdaguer l’entrada i la sortida es farà a l`Exterior  de l’escola a la porta 

de l’ambulatori:  

Grup 2006 -2007  -2008 > G1-G2-G3- G4 

entrades 8:50 – 14:50 – 13:10 per germans la Pau 

sortides 12:50 -16:50 -17:10 per germans la Pau 

Grup 2009  G4 -G5-G6 

entrades 9:00 -15:00 - 15:10 germans la Pau    



  

 

sortides 13:00 - 17:00 – 17:10 per germans la Pau 

Si es tracta de germans i assistència a grup de Mitjans, el germà gran recull al 

petit i tots dos surten pel carrer Gelida. 

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. 

 

ACTIVITATS                                                          

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 a través de l’aplicació Tokapp o correu 

electrònic estiucasalsantsadurni@gmail.com 

 

 

PLANNING D’ACTIVITATS:  

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

29 juny 

Inici casal  

Presentació 

(Grup 2009) 

tarda piscina 

G5-G6 

30 juny 

 

(Grup 2007-2006) 

tarda piscina 

G1-G2 

1 juliol 

 

(Grup 2008) 

tarda piscina 

G3 

2 juliol 

  

(Grup 2009) 

tarda piscina 

G5-G6 

3 juliol 

(Grup 2008) 

matí  piscina 

G3 

(Grup2007-2006) 

tarda piscina 

G1-G2  

6 juliol 

 

(Grup 2009) 

tarda piscina 

G5-G6 

7 

 

(Grup 2007-2006) 

tarda piscina 

G1-G2 

8 

Sortida Bosc 

Vertical 

G3_G4_G5_G6 

9 

  
(Grup 2009) 

tarda piscina 
G5-G6 

10 

(Grup 2008) 

 matí  piscina 

G3 

(Grup 2007-2006) 

tarda piscina 

G1-G2 

13 juliol 

 

(Grup 2009) 

tarda piscina 

G5-G6 

14 

Sortida Bosc 

Vertical 

G1-G2 

 

 

15 

(Grup 2008) 

tarda piscina 

G3 

16 

(Grup 2009) 

tarda piscina 

G5-G6 

17 

(Grup 2008) 

matí  piscina 

G3 

(Grup 2007-2006) 

tarda piscina 

G1-G2 

20 juliol 

 

(Grup 2009) 

21  

 

(Grup 2007-2006) 

22 

 

(Grup 2008) 

23 
 

(Grup 2009) 

tarda piscina G5-

24 

(Grup 2008) 

matí  piscina 



  

 

 

SORTIDES:   

Què 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  

 

Excursió de tot el dia  al  Bosc Vertical  

Anirem al Bosc Vertical de Mataró, un parc d’aventura als arbres. Viurem 

l’emocionant sensació de moure’ns entre les copes dels arbres per 4 circuits 

adequats a cada edat. Gaudirem de l’esport, l’aventura i del contacte directe 

amb la natura. 

 Grups 2009 i 2008: 8 de juliol> G3_G4_G5_G6 

 Grup 2007 i 2006: 14 de juliol>G1-G2 

 

BIBLIOTECA: 

La Biblioteca ens dotarà de diversos materials (en pacs per Grups de 

Convivència) per tal organitzar activitats, llibres, musica... 

 

tarda piscina 

G5-G6 

 

tarda piscina 

G1-G2 

tarda piscina 

G3 

G6   (Grup 2007-2006) 

tarda piscina 

G1-G2 

27 juliol 

 

(Grup 2009) 

tarda piscina 

G5-G6 

 

28 

(Grup 2007-2006) 

tarda piscina 

G1-G2 

29 

(Grup 2008) 

tarda piscina 

G3 

 

 

30 

(Grup 2009) 

tarda piscina  

G5-G6  

31 

Festa final  

Fi casal 17 h! 

Bones Vacances! 



  

 

PISCINES:               

Què han de portar per els dies de 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 

Altres activitats  

QUÈ CAL PORTAR AL CASAL 

 Esmorzar  

 Ampolla d’aigua 

 El primer dia de casal portar una caixa de sabates 

 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. 

Important: no portar aparells, objectes de valor o diners al casal, 7 i TRIA no 

es farà càrrec de les pèrdues, danys o robatoris d’aquests.  

*Document adjunt específic  de normativa  

 

EQUIP PEDAGÒGIC: 

 

Coordinadora  Grup mitjans ..................  Elena  (610177364) 

Coordinador  Grup grans   ................... Alex (678941585) 



  

 

Coordinadora Grup petits   ..................  Maria  (662451559) 

Coordinadora General    ..................  Pati  (662660040) 

 

 

Desitgem que els infants i joves gaudeixin d’un estiu normalitzat i s’ho passin 

molt bé! 

 

 

 

 

 

NOTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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:   


