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Toquem el cel amb la mà 
Presentació 
 
Es tanquen les escoles i arriba la calor, ara és el temps dels casals, de retrobar-nos per 
gaudir tots i totes de grans moments que quedaran en el nostre record. 
 
El nostre centre d’interès casal 2022 tindrà com a principal objectiu l’empoderament de 
l’infant i la seva capacitat per superar els reptes que li va sorgint. 
Estem patint com a societat moments complicats i diferents que fan adaptar-nos a noves 
maneres de funcionament. Aquesta nova normalitat com es denomina, ens ha obligat a 
veure i afrontar nous reptes i maneres de fer per totes i tots. 
Els infants tenen una capacitat d’adaptació i acceptació molt més gran i positiva que les 
persones adultes, per aquest motiu són fantàstics i cal recordar-ho i reforçar-ho. 
 
El casal és moment per fomentar les expressions artístiques, esportives, lúdiques i 
sobretot d’intercanvi d’experiències entre infants. Conèixer nous amics i amigues i 
descobrir aspectes relatius als sentiments i les emocions. 
 
Cada setmana serà un repte per arribar al cel, als núvols, al sol i en general a un univers ple 
de valors; l’amistat, la solidaritat, l’empatia, l’alegria, la il·lusió i molts més valors que 
aprendrem plegats mitjançant jocs, cançons, manualitats, sortides, “manguerades” d’aigua 
i moltes més activitats. 
 
Posarem èmfasis en els objectius ODS de l’ONU. Incidirem especialment en l’objectiu 
número 4 que fa referència a l’Educació. 
 
L’equitat i l’accés a l’educació per tothom. El foment dels hàbits saludables, la cura i 
consciència de l’entorn, la cooperació, la igualtat de drets, la inclusió, la diversitat i el 
pensament crític mitjançant el lleure educatiu i l’esport és la nostra fita educativa. 
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En la  nostra proposta de  programació tindrem en compte tres dimensions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lligar totes les dimensions serà el nostre repte aquest estiu. Amb l’ajuda de l’equip de 
monitors/es, que són els transmissors d’aprenentatges, diversió, valors, actituds, etc. ho 
aconseguirem! 
 
Casal adreçat a infants de P3 a 3r Primària. 

 
EIX D’ANIMACIÓ 
 
 

La primera setmana ens visitarà LA SOLETE, una personatge ben divertida, 
ens ajudarà a superar els reptes de la primera setmana. Haurem de superar 
les proves per arribar al SOL, un astre molt important que brilla en tot el món 
inclús en països mai és de nit. T’animes a conèixer al sol... i el seu 
supervalor?? (L’alegria). 

 
 

La segona setmana ens visitarà el senyor NÚVOL que a vegades està i a 
vegades no està. Molt misteriós aquest senyor ens ensenyarà els diferents 
tipus de núvols, colors i altres les diferents formes que es poden 
contemplar de núvols. El senyor núvol sap molt d’un supervalor... però que 
tu el   coneixes?? (L’amistat). 

 
 

Dimensió 

Personal

Dimensió

Interpersonal

Dimensió 

Social

Aquesta dimensió fa 
referència al tracte amb els i 
les altres, és a mig camí 
entre les dimensions 
personal i la social.  
 
Tracta de les relacions que 
s’estableixen amb les 
persones amb les quals es 
conviu. Constitueixen la 
dimensió interpersonal el 
conjunt de les relacions 
quotidianes en què s’assagen 
actituds de convivència, 
simpatia, apatia, antipatia, 
etc. 

Abraça un entorn social més 
ampli, el que aplega tota 
l’espècie humana, tot i que el 
seu abast es va configurant 
de mica en mica: la ciutat, la 
comarca, el país, etc. Ens fa 
sensibles a les condicions i 
circumstàncies de les altres 
persones. Les competències 
d’aquesta dimensió 
desvetllen el caràcter solidari 
de cadascú que detecta i 
intenta ajudar en situacions 
injustes i que empeny a 
buscar alternatives. En 
definitiva, atès que res humà 
ens és aliè, aquesta 
dimensió ens humanitza. 

Fa referència a l’individu en 
singular, en tant que és 
capaç de dirigir la seva vida. 
L’autonomia, el 
desenvolupament d’habilitats 
i l’expressió del pensament 
propi són aspectes que 
afecten de ple cada persona. 
Assolir aquesta dimensió 
permetrà a l’infant prendre 
decisions i resoldre 
conflictes, tot adaptant-se als 
canvis. Serà competent 
personalment quan dirigeixi 
la seva pròpia vida i sigui 
capaç d’esmenar els propis 
errors. 
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La tercera setmana ens visitarà la jove VIA LÀCTIA. Està plena de petites 
llums que brillen a la foscor i unes sense altres no podrien funcionar. Es veu 
de diferents colors en alguns països a l’hivern, voleu conèixer més de la via 
làctia? Allà coneixerem molt bé un supervalor indispensable que ens dona 
felicitat. Saps quin és?? (El companyerisme). 
 
 
 
La quarta setmana ve amb un personatge ben curiós i divertit que és diu 
CONSTEL.LACIÓ, us sona aquest nom? Potser si diem les constel·lacions 
us és més familiar?? Les constel·lacions estan plenes d’estels petits i grans 
que conviuen molt tranquils en el cel més llunyà. Les constel·lacions en 
saben molt d’acollir als nous estels que neixen en altres vies làcties per això 
tenen el supervalor de... endevina i guanyaràs (La solidaritat). 

 
 

 
Per acabar el nostre passeig pel cel ens acompanya la senyora LLUNA, tan 
rodona i màgica. Però la lluna té una característica molt especial, a vegades 
és gran i és veu molt, però d’altres gairebé no es veu, qui li passa a la lluna 
que a vegades està i altres no, vols saber-ho? També ella sap molt d’adaptar-
se per això el seu supervalor és... (La convivència).  

 
Exemple d’una setmana d’activitats 

• Com a novetat aquest casal tindrà 2 cops per setmana activitats en llengua anglesa. Seran 
activitats diferents. 
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Informació general Casal 

 
DATES  
 

Setmanes Dates Especificacions 

1a setmana 27 de juny a l’1 juliol Un matí de piscina. 

2a setmana 4 de juliol al 8 juliol 
dilluns 4 és festiu a Terrassa 

Un matí de piscina.  

3a setmana 11 de juliol al 15 juliol Excursió de tot el dia. 

4a setmana 18 de juliol al 22 juliol Un matí de piscina. 

5a setmana 25 de juliol al 29  juliol Un matí de piscina. 

Opció Setembre 29 d’agost al 2  setembre 
La informació pedagògica i econòmica la 
facilitarem més endavant. 

REUNIÓ INFORMATIVA 
Dijous 12 de maig a les 18.00h reunió informativa general de Casal d’estiu. Uns dies abans 
informarem de si es farà presencial o via telemàtica. 
 

INSCRIPCIÓ 
Del 14 de març al 13 de juny de 2022, a través de la nostra web www.uniolleure.cat.  
 

PREUS 
Franja horària 1 setmana 2 setmanes 3 setmanes 4 setmanes Tot el Casal 

Casal de 8h a 9h 13,00 € 26,00 € 35,00 € 45,00 € 54,00 € 

Casal de 9h a 14h 55,00 € 110,00 € 162,00 € 200,00 € 238,00 € 

Casal de 14h a 15:30h Càtering 35,00 € 69,00 € 98,00 € 122,00 € 145,00 € 

Casal de 14h a 15:30h Carmanyola 18,00 € 35,50 € 53,00 € 70,50 € 88,00 € 

Casal de 9h a 17h Càtering 101,00 € 202,00 € 295,00 € 361,00 € 426,00 € 

Casal de 9h a 17h Carmanyola 85,50 € 171,00 € 251,50 € 311,00 € 373,25 € 

Casal de 9h a 14h i de 15:30h a 17h 67,00 € 134,00 € 198,00 € 240,00 € 284,75 € 

 
Opcions de menjador Per setmana 

14h a 15:30h Càtering 2 dies setmana 14,40 € 

14h a 15:30h Càtering 3 dies setmana 21,50 € 

14h a 15:30h Càtering 4 dies setmana 28,40 € 

 
Dia esporàdic * 

Esporàdic 8h a 9h 4,00 € 

Esporàdic 9h a 17h Càtering 25,00 € 

Esporàdic 9h a 17h Carmanyola 20,85 € 

Esporàdic 9h a 14h 18,00 € 

Esporàdic 14h a 17h Carmanyola 14,00 € 

Esporàdic 14h a 17h Càtering 18,15 € 

Esporàdic 14h a 15:30h Càtering 9,15 € 

Esporàdic 14h a 15:30h Carmanyola 5,00 € 

Esporàdic 15:30h a 17h 5,00 € 

* ESPORÀDIC: MÀXIM 2 DIES A LA SETMANA 

http://www.uniolleure.cat/
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FORMA DE PAGAMENT 
 
Transferència bancaria al número de compte ES2131400001950015338300 de Caixa 
Guissona. 
 
Per inscripcions de només una setmana: 
 

• S’ha de fer el pagament del 100% de l’import en el moment de fer la inscripció. 
 
Per inscripcions de més d’una setmana: 

• 1r pagament en el moment de fer inscripció: 50% del total de la modalitat escollida. 
(aquest import es retornarà en cas de baixa fins al 15 d’abril, passada aquesta data 
i fins al 31 de maig es tornarà el 90% de l’import) 

• 2n pagament del 31 de maig al 14 de juny: 50% restant (aquest import només es 
retornarà en la seva totalitat per causes de força major justificades, per baixes 
voluntàries es retornarà el 25% de l’import l’abonat). 
 

Les inscripcions realitzades a partir del 15 de juny s’ha d’abonar el 100% de l’import.  
 
Molt important: abans d’iniciar el casal el dia 27 de juny s’ha d’estar al corrent de pagament, 
per qualsevol incidència contacteu amb nosaltres. 
 

 
EL PREU INCLOU 
 

• Samarreta casal per tothom. 
• Got pels infants de menjador (que no siguin esporàdics).  

• 1 excursió en autocar la 3r setmana (si no s’està apuntat aquesta setmana però és 
vol assistir a la sortida s’haurà d’abonar preu d’esporàdic de 9h a 17h carmanyola). 

• 4 entrades a la piscina: 1a, 2a, 4a i 5a. 

• Mesures Covid-19 vigents en el moment de la realització del Casal. 

• Gestió de personal i substitucions. A totes les persones contractades per Unió Lleure 
els apliquem un increment del 3% del salari marcat pel conveni del lleure per tal de 
dignificar el treball en el nostre sector. 

• Material de lleure, esportiu i COVID. 

• Coordinació general i programació de les activitats 

• Assegurança de Responsabilitat Civil i d’Accidents. 

• Formació dels equips educatius. 
• Uniformitat dels i les professionals. 

• Gestió i comunicació directa amb les famílies. 

• Seguiment de la Llei de protecció de dades i la imatge dels infants. 
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CONDICIONS DEL SERVEI 
 

• Descompte del 5% per germans/es, famílies monoparentals i nombroses en una o 
dues setmanes i el 3% de tres setmanes en endavant. El descompte s’aplicarà en el 
segon germà/na i successius/ves sobre el preu que marcat a la graella. Per aplicar 
descomptes tots els germans/es han de realitzar les mateixes dates i horaris del 
Casal, sinó es consideraran inscripcions individuals. 

• Descomptes no acumulables entre ells. 

• No es retornarà els diners abonats en cas de baixa que no sigui per malaltia o causa 
de força major justificada.  

• No es retornarà cap import per baixa pe COVID-19 ni confinaments. 
• Les ampliacions de setmana no tindran descompte, es pagaran com setmana 

individual. 
• Les ampliacions de setmanes estan subjectes a l’aprovació i confirmació de plaça 2 

dies abans d’acabar la setmana en curs. 
 

 

OBSERVACIONS 

• Per poder realitzar totes les franges horàries hi ha d’haver un mínim d’infants inscrits.  

• Aquesta informació es pot veure modificada pels canvis en les mesures de la Covid-
19 de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
 
 

             
Ismael Quirós 661 61 36 27 
Xesca Corzo 654 03 56 15 
info@uniolleure.cat 
www.uniolleure.cat  

PER MÉS INFORMACIÓ 

mailto:info@uniolleure.cat
http://www.uniolleure.cat/

