
LITTLE ARTISTS!
CASAL D'ESTIU 2022 

SANTA TERESA DE JESÚS

del 23 de juny al 
22 de juliol de 2022

DATES 

lúdiques, educatives, artístiques
 i esportives adaptades 

a l'edat dels infants

ACTIVITATS

de 9h a 13h
bon dia opcional de 8h a 9h 

menjador opcional de 13h a 15h 

HORARI

nens i nenes
de P3 a 6è

DESTINAT A

Enjoy the summer in english!

 

organitza:

Possibilitat d'inscripció per setmanes i en l'horari que més
s'adapti a les necessitats de cada família.

INSCRIPCIONS

 

coŀlabora:



Dies/Setmanes de Casal
23 de juny

Setmana 1: del 27 de juny al 1 de juliol
Setmana 2: del 5 al 8 de juliol 
Setmana 3: del 11 al 15 de juliol
Setmana 4: del 18 al 22 de juliol

 
Horari: 

8 a 8.50h  Bon dia opcional 
8.50 a 9h  Arribada al Casal
9 a 13h  Activitats del Casal 

13h Sortida del Casal 
13.30 a 15h  Dinar opcional amb servei de càtering 

 
Personal i monitoratge

Organització i gestió: elitsports
Coordinadora i monitors/es especialitzats amb titulació

 
Ràtio

Grups de 10-12 alumnes per monitor/a
 

INFORMACIÓ

(dia 4 festiu a Terrassa)



OBJECTIUS

gaudeixin del dia a dia del casal, participant activament de
les activitats lúdiques proposades.
experimentin i desenvolupin les seves habilitats creatives i
expresives a partir de les diferents disciplines artístiques
(plàstica, música, ball...) 
es familiaritzin amb l'ús de l'anglès i el seu vocabulari bàsic
com a eina d'expressió oral.
exercitin l'educació en valors (alegria, amistat, tolerància,
solidaritat, cooperació..) a través del joc. 
reforçar els hàbits d'higiene i salut.

Aquest estiu jugarem a ser artistes! 

Gaudirem de l'estiu amb una proposta de lleure i recreació on
els infants desenvoluparan les seves habilitats creatives, motrius
i expressives a través d'un munt d'activitats lúdiques.
I ho farem emprant l'anglès com a llengua vehicular potenciant
la conversa i l'ús del vocabulari. 

Una proposta que pretén que els nens i nenes:

 



Programació setmanal
Cada setmana els infants descobriran l'artista que porten dins. Per
mitjà del joc, l'experimentació i la diversió podran conèixer diferents
arts com la pintura, el teatre, el circ i la música.

La primera setmana experimentarem l'art de
la pintura.
Junts pintarem de colors el nostre dia a dia.
Gaudirem de les diferents tècniques de
pintura adaptades a les edats dels infants.

La segona setmana ens endinsarem
en el món del teatre i la màgia.
Esdevindrem personatges de ficció i
deixarem volar la nostre imaginació!
1,2, 3 acció i que s'obri el taló!

La tercera setmana el circ és el protagonista. 
 Desenvoluparem les nostres habilitats
motrius bàsiques fent de malabaristes,
equilibristes... I també haurem d'ajudar la
pallassa Xinxeta a resoldre el misteri del nas
vermell. Ens ajudareu?

L'última setmana, la música, els ritmes, les
danses i les cançons seran els
protagonistes. Gaudirem cantant i ballant
emprant l'anglès com a llengua
d'expressió oral.



exemple horari un dia de casal

activitats complementàries
Sortides:
realitzarem dues excursions:
- per l'entorn de Terrassa. Dia: 6 de juliol
- Circ de les Feixes - Tot Circ. Dia: 12 de juliol. Import de la sortida: 20€

Piscina:
Cada divendres ens banyarem a la piscines municipals del Parc de
Vallparadís.

Festa aquàtica:
Jornada lúdica amb un inflable aquàtic i/o festa de l'escuma. Dia: 19 de
juliol



INSCRIPCIONS

PREUS CASAL D'ESTIU

de l'11 de maig  al 18 de juny o en exhaurir les places

www.elitsports.com/casalsantateresa

PERIODE D'INSCRIPCIÓ

www.elitsports.com
937888536 - 608265322 

INFORMACIÓ I  DUBTES

samarreta de regal
assegurança de responsabilitat civil i accidents
material per a les activitats
servei de menjador (opcional)
les sortides a la piscina, la sortida per l'entorn de Terrassa i la festa lúdica

5% de descompte al segon germà i successius.
si la inscripció inclou la setmana del 5 al 8 de juliol es descomptaran 12€ de la quota
d'inscripció perquè el dilluns 4 de juliol és festiu. 

Preu dia esporàdic d'acollida matinal: 5€
Preu dia esporàdic menjador: 10€

El preu inclou:

Bonificacions:

Consideracions:

Inscripcions: on line mitjançant la web elitsports.com/casalsantateresa

Pagament: mitjançant rebut domiciliat la primera setmana de Casal. 

https://www.elitsports.com/casalsantateresa/

