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CASAL D’ESTIU 2015  

“AVENTURA’T I BELLUGA’T”  

 

Dates: Del 25 de juny al 17 de juliol de 2015 

Lloc: Centre Cívic de Palou i Escoles de Palou 

Edats: Infants de 5 a 13 anys (nascuts entre el 2002 i el 2010) 

 

 

EQUIP DE MONITORS I MONITORES 
 

Grup de grans (nascuts entre l’any 2002 i 2004) 

- Meritxell Roura  Directora (Esplai Guai! de Palou) 

- Danny Larrea  Monitor (Esplai Guai! de Palou) 

- Jordi Mayol   Ajudant de monitor (Esplai Guai! de Palou) 

- Virgina Gómez  Monitora en pràctiques 

 

Grup de mitjans (nascuts l’any 2005 i 2006) 

- Irene Nadal   Monitora (Esplai Guai! de Palou) 

- Raúl Merino   Monitor (Esplai Guai! de Palou) 

- Agnès Soldevila  Ajudant de monitora (Esplai Guai! de Palou) 

 

Grup de minimitjans (nascuts l’any 2007 i 2008) 

- Dèlia Nadal   Monitora (Esplai Guai! de Palou) 

- Carla Alcañiz   Monitora (Esplai Guai! de Palou) 

- Odette Almendro  Monitora en pràctiques 

 

Grup de petits (nascuts l’any 2009 i 2010) 

- Berta Junqueras  Monitora (Esplai Guai! de Palou) 

- Cristina Delgado  Monitora (Esplai Guai! de Palou) 

- Adrià Quesada  Ajudant de monitor (Esplai Guai! de Palou) 

 



 

 

QUIN ÉS L’HORARI DEL CASAL? 

8:00 - 8:30 h Permanència de matí (opcional) 

8:30 - 9:00 h Arribada 

9:00 - 11:00 h Activitat matí 1 

11:00 - 11:30 h Esmorzar  

11:30 - 13:30 h Activitat matí 2 

13:25 - 13:30 h  Recollida 

13:30 - 15:30 h Permanència de migdia (opcional) 

 

COM QUEDEM? 

Cada matí de dilluns a divendres quedarem a les 8:30h al Centre Cívic de Palou. 

La recollida del infants es farà al mateix lloc a la 13:30h PUNTUALMENT.  

En cas d’utilitzar el servei de permanència l’arribada serà a les 8:00h i la recollida a les 

15:30h al mateix lloc. 

 

L’equip de monitors/es no es fa responsable dels infants fora d’aquest horari.  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUÈ CAL DUR DURANT EL CASAL? 

 

- Per cada dia: 

Cada dia durant el casal s’haurà de dur dins d’una motxilla petita marcada amb el nom: 

- Esmorzar (recomanem entrepà / peça de fruita, utilitzar carmanyola o boc’n’roll) 

- Ampolla / cantimplora petita d’aigua 

- Xancles lligades 

- Banyador  

- Tovallola 

- Crema solar  

- Gorra 

 
Els infants hauran de venir cada dia amb roba vella i còmode així com calçat 

còmode per tal de que puguin realitzar correctament  les activitats programades. 

 

- Els dimecres 1, 8 i 15 de juliol i el divendres 26 de juny: 

Els dimecres anirem a passar el matí a la PISCINA municipal de Granollers! Per això 

quedarem a les 8.30h al Centre Cívic de Palou (us demanem màxima puntualitat) i 

anirem caminant fins a la piscina.  

 

IMPORTANT: Si algun infant no sap nedar, o necessita taps per les orelles, flotador 

o “manguitos”, o té algun altre tipus de problema amb l’aigua, que ho digui al monitor 

o monitora encarregat del nen. 

 

Dins la motxilla dels dimecres hi haurà d’haver: 

- Xancletes lligades 

- Crema solar (Important portar-ne ja posada de casa) 
- Tovallola de piscina 
- Gorra 

- Roba de recanvi per després de banyar-nos. 
- Cantimplora 

- Esmorzar 
- Ulleres d’aigua  
- Taps, flotador, etc 

 
El banyador l’han de dur posat de casa sota la roba. 

 

 

 

 



 

 

La recollida dels infants els dies de piscina és durà a terme als Jardins de Lluís 

Companys, el parc que hi ha al voltant del Pavelló el Parquet i les piscines, per l’accés 

que fa cantonada al C. de Lluís Companys amb el C. d’Enric Prat de la Riba. 

També es recolliran allà els infants acollits al servei de permanència. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXCURSIONS 

A totes les excursions cal la motxilla petita amb l’esmorzar, aigua, gorra i crema solar. 
 

El punt de trobada i el de recollida seran el mateix. 
 

Divendres 3 de Juliol – Anem a la lar residència can monich. Aquest dia quedaré mel 
parc que hi ha davant el pavelló esportiu de Bellavista. 

 
 

 
 

Divendres 10 de juliol – anem al planetari de Granollers. Ens trobarem a la plaça sant 
miquel. Davant de l’escola Joan Solans.  
 

 

 
 

 

 

ÚLTIM DIA DE CASAL 

El divendres dia 17 de juliol farem una festa de final del casal Aventura’t i Belluga’t. Es 

per això que tots els pares i mares estareu convidats a venir a les 13.00h a passar una 

bona estona tots junts. 

 

 

 



 

 

MATERIAL ESPECÍFIC DE CASAL 

Per tal de realitzar algunes activitats concretes, les infants dels diferents grups han de 

portar el següent material les setmanes especificades:  

 

Grup de grans 

1a quinzena: Caixa de sabates 

 

Grup de mitjans 

2a quinzena: Taps d’ampolla, ampolles, llaunes, tetabricks, iogurts... buits i nets. 

9 de juliol: fulard 

 

Grup de minimitjans 

2a quinzena: Samarreta blanca 

 

Grup de petits 

2a quinzena: Samarreta blanca 

 

I LES NORMES? 

- No es pot dur cap tipus de joguina ni aparell electrònic (mòbils, càmeres, mp3…) Aquests 

seran requisats i tornats al finalitzar l’activitat. Els monitors/es no es fan responsables dels 

danys que puguin patir. 

- Tot el que l’infant dugui al casal haurà d’estar marcat amb el seu nom i cognoms (motxilla, 

roba, xancletes, crema solar...). No ens fem responsables dels objectes perduts sense nom. 

- No poden venir pares a visitar als seus fills durant les hores de casal. 

- Demanem màxima puntualitat en l’arribada i la recollida. 

- L’infant no podrà marxar sol o amb alguna altra persona sense autorització anticipada dels 

pares o tutors per escrit. 

- Els monitors/es només es fan responsables dels infants durant l’horari del casal (8.30h a 

13.30h). 

- Si el comportament de l’infant no és l’adequat i distorsiona les activitats de la resta del grup, 

l’Esplai Guai! de Palou es reserva el dret d’expulsar-lo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Els divendres, si s’escau, s’enviarà un email a les famílies 

amb les modificacions horàries i el material que 

necessitaran per la setmana següent. 

 

 

Si algun dia l’infant no pot assistir al casal,  

demanem que  truqueu de 8:00h a 8:30h al Centre Cívic de Palou. 

 

Si teniu algun dubte o problema durant el casal 

podeu trucar al Centre Cívic de Palou: 

 

Telèfon: 93 879 24 69 

 

 

  



 

 

AUTORITZACIONS OCASIONALS 
 

En el cas de que el vostre infant hagués de prendre medicaments durant el casal, 
demanem que ompliu l’autorització que us adjuntem a continuació 

i la lliureu juntament amb el medicament al/la monitor/a encarregat/da dels 
medicaments. En cas de necessitar més d’un medicament, feu les còpies necessàries 
de l’autorització. 

 
IMPORTANT: per la nostra seguretat, els medicaments ens els heu de donar amb els 
envasos originals. NO subministrarem res als infants que no estigui en el seu envàs 

original.  
 

 

AUTORITZACIÓ PER ADMINISTRAR UN MEDICAMENT 
 

Jo, ____________________________________ amb DNI ______________________, 
autoritzo als monitors/es de l’Esplai Guai! de Palou a 

administrar al meu fill/a _____________________________ el següent medicament: 
 
- Nom del medicament: 

- Dia o dies: 

- Freqüència: 

- Dosis:  

Signatura 
 

AUTORITZACIÓ PER ADMINISTRAR UN MEDICAMENT 
 
Jo, ____________________________________ amb DNI ______________________, 

autoritzo als monitors/es de l’Esplai Guai! de Palou a 
administrar al meu fill/a _____________________________ el següent medicament: 

 
- Nom del medicament: 

- Dia o dies: 
- Freqüència: 

- Dosis:  
Signatura 

 
 

AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA  
 
Jo, ____________________________________ amb DNI ______________________, 

pare/mare/tutor legal de______________________________________ , autoritzo la 
recollida del/s meu/s infant/s a __________________________________ per al 

dia/es: ________________. 
 

Signatura 

 
 

AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA  
 
Jo, ____________________________________ amb DNI ______________________, 

pare/mare/tutor legal de______________________________________ , autoritzo la 
recollida del/s meu/s infant/s a __________________________________ per al 

dia/es: ________________. 
 

Signatura 


