
   
 

ESTIU 2019 

Organitza: Gestiona: 

Del 25 de juny al 19 de juliol 

· ART · EMOCIÓ · SOSTENIBILITAT · 

Sortides: 

Excursions de tot el dia ( 9-17h ) ,tots els grups: 

28/6/19: Activitat artística Fundació Palau 

( T aller Maya i els titelles * )  i platja, Caldes d ’ Estrac. 

3/7/19: Piscina Vallparadís, Terrassa 

Sortides per l ’ entorn ( de matí ) :  

Tots els grups: 

8/7/19: Activitat de ball Escola Soc Dansa, Barcelona 

10/7/19: Festa holi, casal 

17/7/19 : Taller arts plàstiques La Nau, Barcelona 

Petits: 

5/7/19: Sortida parc Tres Turons 

9/7/19 : Biblioteca d ’ Horta 

12/7/19: Hort del Parc del Llac 

18/7/19: Parc Can Fargas 

Grans: 

27/6/19: Sortida Parc del Forum  

1/7/19 :Jumping indoor, Barcelona             

5/7/19: Sortida Masia Can Soler 

12/7/19: Sortida Búnquers 

17/7/19: Sortida Parc de Nou Barris 

18/7/19: Torre Jussana 

 

“Educar la ment  

sense educar el cor  

no és educació  

en absolut” 

             Aristòtil 

7 i TRIA, SA 

www.7itria.cat 

C/ Carretera de Barcelona, 83 
08740 · Sant Andreu de la Barca 
Tel.: 93 682 10 43 



Funcionament 
Què han de portar ? 

Samarreta blanca 

  (la personalitzarem al casal per les sortides) 

Xancletes lligades 

Tovallola 

Crema solar 

Banyador 

Gorra 

Cantimplora amb aigua (dies de sortida) 

Manguitos ( si penseu que seria convenient a 

la sortida de piscina) 

 Muda sencera de roba  

Esmorzar        

Aigua 

Calçat amb sola dura tipus bamba, ja que 

fem moltes sortides i volem que vagin 

còmodes i segurs. 

Evitar motxilles de cordill que deixen marca 

Algun d’aquests materials reciclats: taps, 

ampolles, brics, llaunes, rotllos de wc, caixes... 

 
TOT MARCAT AMB EL NOM!  
 
El primer dia de casal cal portar una caixa de 
sabates i l samarreta blanca. 
dia  
Entrades i sortides: us demanem màxima puntualitat 

en les entrades i sortides del casal. Cal respectar els 

horaris per no distorsionar el funcionament de les 

activitats. 

Roba durant el casal: recordeu que farem tot tipus 

d’activitats  i tallers amb materials diversos. Poseu als 

vostres nens/es roba còmode i preparada per 

embrutar-se! 

Nens i nenes de P3: és necessari una bossa amb una 

muda sencera, de recanvi, una capsa de 

tovalloletes, una bossa de plàstic, i si fan migdiada, 

acordeu amb l’equip de monitors/es què cal portar. 

Us presentem  C₄ = I ♥ ART, una experiència d’art on petits i grans ens endinsarem en el món de les emocions a 

través de l’art. Cada setmana estils, tècniques i artistes diferents ens acompanyaran i inspiraran en aquesta 

sorprenent aventura plena de colors, emocions, misteri i diversió. Viurem l’Art Còmic, l’Art de Carrer, l’Art 

Contemporani i l’Art Collage! 

 

A través de jocs creatius, gimcanes artístiques, tallers d’art, dinàmiques creatives i  molt més, ens convertirem en 

grans artistes capaços de crear, entre tots, una col·lecció única d’obres d’art. Una exposició que veurà la llum en 

la nostra màgica galeria d’art.  

 

C₄ = I ♥ ART, una experiència d’art és un projecte artístic, emocional i sostenible que té en compte la diversitat i la 

pluralitat del grup. Un projecte basat en una participació real i activa  per part dels infants del casal! 

Hi ha l’opció d’ampliar l’horari o setmanes un cop iniciat 

el casal, en aquest cas demaneu-li al  coordinador del 

casal que us confirmi la plaça i truqueu al departament 

de gestió i demaneu per la Txell per actualitzar el període 

sol·licitat i us informarà de com fer el pagament.  

Si esporàdicament, necessita quedar-se a dinar, cal 

avisar al coordinador el més aviat possible i com a màxim 

el dia abans a les 9 h del matí. Es pot pagar directament 

a ell. 

Per a qualsevol consulta de funcionament o organització 

podeu trucar al telèfon 936 821 043, extensió 219 i 

demaneu per la Mònica del Departament de Projectes. 

Coordinador casal: Víctor 

Telèfon de contacte al casal: * estarà operatiu a partir del 

25 de juny.        605931351   

HORARI ACTIVITAT 

 9.00 - 9.30 h Esmorzar 

 9.30 - 11.30h Activitats 

11.30-12.30h Jocs d’aigua 

12.30-13.00h  
  

  

Recollida i Sortida 

13.00-14.00h Dinar 

 14.00-15.00h Estona lliure dinamitzada 

15.00-16.30h Tallers/jocs 

16.30-17h  Recollida i comiat 




