
CASAL ESPORTIU D’ESTIU 2013
Segona quinzena de juliol i agost

(Per a alumnes de CS de Primària i ESO)

Aquest  estiu  des  de  l’escola  Vedruna  de  Puigcerdà,  hem 
decidit  organitzar  un  CASAL ESPORTIU D’ESTIU durant  la 
segona quinzena de juliol i l’agost. Intentarem donar un caire 
esportiu  i  molt  diferent  al  casal.  La  nostra  intenció  serà 
desenvolupar-lo buscant una continuïtat educativa aprofitant la 
pràctica esportiva.

Objectius educatius del casal:
-Fer del  casal  un espai  vivencial  i  educatiu on els  nens en 

siguin el protagonistes.
-Complementar el procés formatiu de l’escola per mitjà de la 

pràctica  esportiva,  l’experiència,  els  tallers,  els  jocs,  les 
sortides...

-Potenciar la creativitat, la imaginació i l’amistat dels joves.
-Fomentar el companyerisme, el respecte i la tolerància.

Metodologia que es durà a terme:
Per aconseguir els objectius que ens proposem, realitzarem 
activitats que tindran un caràcter lúdic (basat en la pràctica de 
diferents esports) i alhora educatiu.
Les activitats que es faran tindran com a centre d’interès els 
esports i el lleure. Algunes d’aquestes activitats seran: iniciació 
esportiva  (tant  d’esports  col·lectius  com  individuals),  una 
sortida per torn, el segon dimecres (dia sencer), activitats al 
Poliesportiu (piscina i tennis), pràctica d’esports no habituals 
(korfball, lacrosse, equitació...) i moltes activitats més.

TORNS I SORTIDES
TORN 1 ▪ Sortida dimecres 31 de juliol
(del 23 de juliol  al 2 d’agost)
TORN 2 ▪ Sortida dimecres  14 d'agost
(del 5 al 16 d’agost)
TORN 3 ▪ Sortida dimecres 28 d'agost
(del 19 al 30 d’agost)

Horari del casal:
Matí: de 2/4 de 10 a 1. 
Dimecres: de 2/4 de 10 a 2/4 de 6. (Pot variar segons sortida).

Preus per torn:
Període   Fora període

        d’inscripció     d’inscripció
Matins 1r torn:                       88 €                 100 €
No socis poli:       98 €        110 €
Matins 2n i 3r torn*:   103 €        115 €
No socis poli*:     113 €        125 €

La samarreta del casal és obligatòria, si algú vol aprofitar la de 
l'any passat tindrà un descompte de 5 € en el mateix moment 
de fer el primer pagament, no acumulable a d'altres torns.
Els  preus inclouen:  monitors,  samarreta  del  casal,  piscina  i 
classes de tennis (un dia a la setmana), classes d'hípica* (un 
dia  a la  setmana) ,una excursió  per  torn  (entrades,  guies  i 
transport), material fungible (fitxes, material pels tallers...), etc.

Dinar i berenar:
Dinar  un torn:             59,00 €
Tiquet diari:    8,40 €

Inscripcions:
Per formalitzar-la caldrà que passeu per l’escola per omplir el 
corresponent  full  d’inscripció  i  efectuar  el  pagament.  Les 
places són limitades.

En el moment de fer la inscripció caldrà efectuar el pagament 
d’un  torn  sencer.  En  cas  d’inscriure’s  en  algun  altre  torn 
haureu d'abonar 20 € com a reserva de plaça, per torn*. Quan 
es formalitzi la reserva del torn, el cost d’aquest serà el preu 
del període d’inscripció.

Període d’inscripció: Del 22 de maig al 7 de juny.  Horari: Els 
dimecres de 2/4 de 5 a 2/4 de 6  i els divendres d’11 a 12. 
Durant aquest horari  podreu fer les consultes o aclariments 
que necessiteu.
- Les activitats poden ser modificades.
-  L’Escola es reserva el dret d’admissió.
- L’import de la reserva no es retornarà.
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