
+ Informació i Contacte

Oficina 7 d’Aventura

Carrer del Segre 25 baixos

(Davant de la Biblioteca Can Fabra)

Telèfon: 93 360 29 24

Horari:  de dilluns a divendres

   de 10h - 14h i de 16.30h a 19.30h

Mail:     casalestiu@setdaventura.comMail:     casalestiu@setdaventura.com

www.setdaventura.com De P3 a 6è de primària

GestionaOrganitza Homologa

Casal d’estiuCasal d’estiu

El joc i l’art

escola 
congrés 
indians

del 25 de juny al 2 d’agost



L’Afa de l’Escola Congrés Indians i 7 d’Aventura us 
proposen participar al casal d’estiu 2018

Documentació a entregar 

El joc i l'art. El joc com a llenguatge de l'infant i l'art com a 
medi d'expressió. El nostre desig és que els infants que 
participin al casal trobin un lloc segur on puguin gaudir del 
joc, i l’art des dels diferents punts d’expressió artística i 
corporal.

Activitats

CadaCada dia es realitzaran circulacions i es proposaran activitats 
variades a diferents ambients de l’escola on els infants 
gaudiran i experimentaran amb l’art. Es proposaran tallers 
manuals, tallers de cuina, activitats psicomotrius, jocs de 
lleure etc. 

RealitzaremRealitzarem sortides en l’àmbit del lleure i cultura cada 
dimecres i farem alguna sortida a la Piscina. El grup de 5è i 
6è faran  sortides de proximitat a la platja.

Activitat homologada
El Casal d’estiu 2019 està homologat per l’Ajuntament de 
Barcelona amb el que les famílies podran acollir-se als ajuts 
corresponents descrits al full informatiu.

El joc i l’art de P3 a 6è de primària Inscripcions

Reunions informatives

Infants amb NEE

11 d’Abril  18.00h
Escola Congrés Indians

- Presentació del casal 
- Novetats respecte les inscripcions
- Explicarem les activitats i sortides
- Com demanar l’ajut

Les famílies amb infants  que tinguin alguna NEE, hauran de posar-se en contacte amb 
7 d’Aventura per tal d’omplir els formularis per a la sol·licitud de vetlladoria.

A la reunió hi haurà servei de canguratge durant 
la durada (aprox 90 minuts)

Es realitzarà una segona reunió un cop realitzades 
les incripcions, per aprofundir amb la informació i 
dia  dia de casal.
Confirmarem via e-mail de les inscripcions 
realitzades.

Torns, preu i descomptes

Descomptes(fins el 10%):    5 % a segon i tercer germà/na   5% 5 setmanes de casal   5% família monoparental


