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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.  

Enguany l’activitat es durà a terme a l’ institut INTERmunicipal. 
 

DATES I HORARIS: 
 

Dates de realització del casal: Del 28 de juny al 30 de juliol de 2021 

Recordeu que el dia 30 juliol el casal finalitzarà a les 13h.  

El servei d’acollida Matinal serà de 7:45h a 9:00h. Els tiquets d’eventuals els podeu 

trobar a l’Índex.  

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

Servei de menjador: de 13:00h a 15:00h. No hi ha servei d’eventuals.  

 

 

PROJECTE EDUCATIU I CENTRE D’INTERÈS 

 

 

        La Paraula  
 

Els Superpoders del llenguatge  
 

Una de les eines més màgiques que ens regala el llenguatge és sense cap dubte la 

paraula, el mot, que, com si es tractés d’un elixir secret, ens atorga habilitats per 

desenvolupar, eines  per construir-nos, conèixer els altres, anomenar el món i donar 

sentit i referents a allò que ens envolta tot unint sons i lletres  i significats. 

Fins i tot quan dormim  els humans estem constantment obrint i remenant els calaixos 

del  Llenguatge. És per això i amb això, que aquests dies de casal volem descobrir i  

dissenyar  nous codis  i signes  que donin lloc a nous llenguatges.  

I és que no hi ha eina més poderosa que la Paraula per unir-nos, connectar-nos i 

reivindicar un món més just .  

 

 



  

 

SERVEI 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: 

Si el vostra fill/a necessita un menú especial perquè presenta alguna al·lèrgia o 

intolerància alimentària, 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 ESPORÀDIC MENJADOR:   per  protocol de prevenció, aquest any no 

s’ofereix aquesta 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’institut INTERMUNICIPAL el lloc de trobada per a les entrades i sortides serà la plaça  

de Santiago Rossinyol, per a infants del 2011 i 2012 MITJANS. 
 

Per a infants del 2007 al 2010 GRANS el lloc de trobada per a les entrades i sortides  

serà la plaça de correus.  

Els dies de piscina, l’entrada i sortida de grans serà a la Piscina Municipal. 

Si es tracta de germans, el germà gran recull al petit a la Plaça Santiago Rossinyol. 

Quan a un infant l’hagi de recollir una altra persona que no sigui l’habitual, cal una 

autorització per tal de poder-lo recollir. 7 i TRIA facilitarà el document. 

Entrades i sortides  en horari normal els dos grups 9:00h-13:00h i de 15:00h a 17:00h. 

 

A  l’escola La Pau  el lloc de trobada serà l’entrada  de la vorera  a la porta d’ infantil  els 

grups de  PETITS 2015-2016-2017.  

A la porta general de primària PETITS  2013  i 2014   



  

 

 

En cas de germans, es permet aquesta flexibilitat horària: 

Horaris  entrades:  9:10h, 15:10h 

Sortides: de 13:10h, 17:10 h 

 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 estiusantsadurni@gmail.com  

 

PLANNING D’ACTIVITATS 

Sortides a l’entorn cada setmana, segons programin els joves   

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

28 juny 

 

Inici casal  

Presentació 

29 juny 

 

30 juny 1 juliol 

2007-2008 

G1 G2 G3 

 

 Parc Vallparadís  

2 juliol 

 

5 juliol 

 

6 juliol 7 juliol 

2009-2010 

G4 G5 G6 G7 G8 

G9 

 Parc Vallparadís 

8 juliol 

2007-2008 

G1 G2 G3 

Catalunya en 

miniatura Aventura  

9 juliol 

12 juliol 

 

13 juliol 

2009-2010 

G4 G5 G6 G7 G8 G9 

Catalunya en 

miniatura Aventura 

14 juliol 15 juliol 16 juliol 

19 juliol 20 juliol 21 juliol 22 juliol 23 juliol 

26 juliol 27 juliol 28 juliol 29 juliol 

 

30 juliol 

Festa final    

Fi casal 13 h  

Menjador 15 h! 

Bones Vacances! 

mailto:estiusantsadurni@gmail.com


  

 

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  

 

Excursions  de tot el dia   

- Parc Vallparadís (Terrassa). Autogestió, programació a càrrec dels 

joves  amb l’acompanyament dels monitors/es. Assolim grau de 

participació.   

- Catalunya en Miniatura (Torrelles de Llobregat). Circuit d’ aventura 

per a  joves .  

 

BIBLIOTECA  

La Biblioteca ens ofereix bibliopiscina. 

 

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 retornarà cada dia seguint les mesures de 

seguretat envers la Covid-19. 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

*11,30 – 13,00h  
   

2010 

15, 00 a 17,00h 2007-2008 2009 2010 2009 2007-2008 



  

 

 

Important *  Els dies de piscina l’entrada i sortida de l’activitat serà a la porta de la 

piscina. Excepte el divendres del grup 2010, que serà a l’ INTER.  

 

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 còmoda i vella. TOT 

MARCAT AMB EL NOM. 

També de casa  

- Diaris per no embrutar  

- Revistes per fer un collage  

 

Important: Si us plau llegiu el Document adjunt específic de normativa.  

EQUIP PEDAGÒGIC 
 

COORDINADOR  GRANS      Alex  617 42 67 56 

COORDINADORA DE PETITS LA PAU  Maria  i Elena  662 45 15 59   

COORDINADORA  MITJANS    Sheila  606 40 95 26 

COORDINADORA GENERAL     Pati  658 83 77 15 

 

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

passin molt bé! 

tel:658


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:   


