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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 27 de juny al 29 de juliol de 2022 

Recordem que el dia 29 juliol el casal finalitzarà a les 13h  

Acollida Matinal:  de 7:45 a  9:00 h, amb servei d’eventuals  

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

Servei de menjador: de 13:00 a 15:00h, amb servei d’eventuals  

 

SERVEI DE MENJADOR 

L’empresa de menjador és Tasta’m i bon profit. El servei s’oferirà mitjançant càtering. 

Es farà entrega de la còpia del menú.  

Les famílies interessades a utilitzar el servei d'acollida i menjador de manera ocasional 

cal que facin la compra dels tiquets a l'Índex. A partir del dilluns 20 de juny. 

Horaris compra de tiquets 

Dilluns i divendres de 16 a 20 h    

Dimarts, dimecres i dijous  de 9 a 14 h 

Preus: 7€ menjador i 3€ acollida 

Es disposarà de TPV per a fer pagaments amb targeta. 

Servei de menjador esporàdics 

Aquelles famílies que tinguin clar tots els dies que en faran ús, poden comprar els 

tiquets d’una sola vegada i entregar-los tots junts a la responsable del casal durant la 

primera setmana. 

 



  

 

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. 
 

 

Els dies que hi hagi sortida, els nens i nenes que es queden al 

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 (entrades i sortides) serà la plaça 

de Santiago Rusiñol, GRANS anys 2008-2009-2010-2011. 

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

Per infants MITJANS dels anys 2012-2013, el lloc de trobada, serà a l’ interior del casal 

a la porta de ferro (entrades i sortides). 

En el cas de germans, el germà/na gran recull al petit/a a la porta de ferro de 

l’Intermunicipal. 

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

autorització de recollida. Des de 7 i TRIA es facilitarà el document. 

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

 

 A  L’ESCOLA LA PAU el lloc de trobada serà: 

- Pels grups de més PETITS dels anys 2018 i 2017, l’entrada de la vorera a la 

porta d’infantil.    

- Pels grups de PETITS dels anys 2016-2015 i 2014, la porta general.  

Horaris entrades i sortides de 9:10-15:10h i de 13:10- 17:10 h. 



  

 

 

 

 PROJECTE EDUCATIU I CENTRE D’INTERÈS 

El món es transforma davant nostre generant reptes i  oportunitats sense precedents. 

Els problemes d’abast  mundial exigeixen un canvi urgent en les nostres formes de  

pensar i en els nostres estils de vida.   

Vivim una emergència  climàtica, social i de salut planetària global que afecta totes  les 

formes de vida i compromet greument el present i la  vida futura. I per assolir aquest 

canvi, us necessitem!   

Al llarg d’aquesta aventura, coneixerem l’impacte de les  accions que fem els humans 

vers la natura i veurem com  el nostre planeta es col·lapsa.  

Se’ns posa per davant un gran repte, aconseguir equilibrar el nostre planeta! 

Ho aconseguirem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ACTIVITATS                                                          
 

Les activitats poden estar sotmeses a canvis 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 per 

correu electrònic estiusantsadurni@gmail.com 

 

 PLANNING D’ACTIVITATS 
  

Sortides per l’entorn cada setmana. 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

27 juny 
 

Inici casal  
 

Presentació 

28 juny 
 
 

29 juliol 30 juliol 
  

1 juliol 
 

4 juliol 
 

5 juliol 6 juliol 
 

7 juliol 
  

8 juliol 

11 juliol 

Sortida tot el dia 
Platja del Prat 

 
2013-2012 

El corriol i les 
dunes 

12 juliol 
 

13 juliol 14 juliol 
 

Activitat 
Mancomunitat 
Activitat amb el 

Flok 
 

15 juliol 

18 juliol 
 

Biblioteca 
Activitat en 

anglès 
2012 

19  juliol 
 

Biblioteca 
Activitat en 

anglès 
2012 

20 juliol 
 

Biblioteca 
Activitat en 

anglès 
2013 

21 juliol 
 

Biblioteca  
Activitat en 

 anglès 
2013 

22 juliol 
 

25 juliol 26 juliol 
 

Sortida tot el dia 

Fundesplai 
 

 2013-2012 
Escape room i  

exposició 

27 juliol 28 juliol 
 

29 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   

- Al Prat de Llobregat a Fundesplai, exposició “Menja, Actua, Impacta i Escape 

Room “Scape Food 2050”. Un joc d’escapada de ciència ficció de 

Demà/Fundesplai creat per Cronològic que té com a eix temàtic l'alimentació 

sostenible per evitar que es desencadeni un futur distòpic. 

- Platja del Prat. Activitat: El corriol i les dunes. En aquesta proposta, els infants 

realitzen una descoberta sensorial, i experimenten mitjançant un seguit 

d’activitats i jocs. En aquesta aventura, els infants coneixeran un personatge que 

els ajudarà en la descoberta de l’entorn del Delta.  

- Mancomunitat Garraf/Penedès. Activitat amb el Flok, una proposta lúdica de 

caire mediambiental proposada a partir d’un joc sobre un os que viu a l’Antàrtida.  
 

BIBLIOTECA  

La Biblioteca ens ofereix una activitat en anglès per a cada grup, que es durà a terme a 

les tardes i matins. 
 

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. 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

11:30-13h 2012 2013 2012 2013  

*Important. Els dies de piscina, l’entrada i la sortida de l’activitat serà el casal.  



  

 

QUÈ CAL PORTAR AL CASAL? 

Què cal portar al casal? 

- Esmorzar  

- Ampolla d’aigua 

- 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 infants roba còmode i vella. 

TOT MARCAT AMB EL NOM. 
 

També cal portar de casa: 

- Material reutilitzable per fer torretes, casetes per insectes, etc. 

 

NORMATIVA DEL CASAL 2022 

La podeu consultar a la web www.santasadurni.cat/casalestiu 

  

COMUNICACIONS  

 

Correu electrònic: estiusantsadurni@gmail.com 

Tokapp: Podeu descarregar l’aplicació a la Play store i accedir posant vosaltres una 

contrasenya. El sistema estarà actiu i us detectarà a partir del 27 de juny, si ho feu 

abans, no us vincularà amb el canal de comunicació del casal. 

  

EQUIP PEDAGÒGIC 

Telèfons operatius des del 27 juny al 29 juliol  

COORDINADORA  GRANS Marina  617 42 67 56 

COORDINADORA  MITJANS Mireia  685 18 98 30 

COORDINADORA  PETITS Maria  662451559 i Ariadna  620101768 

COORDINADORA GENERAL Pati  658 83 77 15 

 

A gaudir del Casal! 

http://www.santasadurni.cat/casalestiu
mailto:estiusantsadurni@gmail.com
tel:658
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7 i TRIA, SLU 

C/ Riu Anoia 42-584 

08820 El Prat de Llobregat 

Tel.: 93 682 10 43 

Fax: 93 682 30 16 

www.7itria.cat 


