
Homologa Organitza GESTIONA

Casal d'estiu
2022

Escola  Pegaso



ON ES FA?

El Casal es realitza a les
instaŀlacions de l'Escola Pegaso a
C/Dublín 5-7 , Barcelona

150 PLACES SETMANALS

150 PLACES SETMANALS

BENVINGUDES 
AL CASAL D'ESTIU

DE P3 A 6È

Us donem la benvinguda al Casal d'estiu 2022 organitzat per 7 d'Aventura
a l'Escola Pegaso del 27 de juny al 2 de setembre.
  
A continuació trobareu tota la informació referent al Casal i dates
importants.

INFORMACIÓ GENERAL

HORARI

Torn de matí de 9.00 a 13.00h

Torn de matí i menjador de 9.00 a 15.00h

Torn de matí i tarda de 9.00 a 17h

El dia de sortida per a tots és de 9.00 a

17h 



NOVETATS
! TRIA EL TEU ESPORT !

Patinatge artístic
Futbol
Bàsquet
Voleibol

Els infants a partir de P5 podran escollir setmanalment un tastet esportiu ,
on es practicarà l'esport escollit en la primera franja del matí. Es podrà
escollir entre: 

Per aquells participants que no els estiguin interessats en aquestes
pràctiques esportives , disposaran de l'opció de lleure. 

NIT MÀGICA I ACAMPADA
Enguany , recuperem les activitats de Nit màgica al Casal per participants
d'infantil i l'Acampada d'una nit als participants de primària!

Aquestes activitats es duran a terme al torn 4 de Casal (dies 21 i 22 de
juliol)

Nit màgica a l'escola , dormim al cole!
Acampada als Terrenys de Can Girona (Santa Maria de Martorelles)



Oh no! Quin desastre! Després d’una gran tempesta els

contes estan tots capgirats… Acompanyarem al llarg de

varies setmanes a la nostra bibliotecaria molt aventurera a

la recerca de tots els personatges i que tots tornin al seu

conte!

Però haurem de ser ràpids, alguns dels personatges vilans

s’han posat d’acord per amagar i posar-li les coses ben

difícils, però segur que amb l’ajuda dels nostres infants ho

podrem aconseguir!

Tots tenim el nostre superpoder, som superheroïnes i superherois!

Setmanalment, coneixerem súpers com nosaltres que ens

ensenyaran molts valors els quals combinats amb enginy,

creativitat i agudesa es convertiran en poders per poder canviar

el món.

Esperem que res espatlli el bon rotllo i no aparegui cap vilà i ens

permet passar un estiu súper!

INFANTIL
 

PRIMÀRIA
 









Petits xefs

TIPUS D'ACTIVITATS

Manualitats

Jocs tradicionals
 i de lleure

EsportsGimcanesSortides de
proximitat

Expressió corporal

Jocs d'aigua

Hort

Realitzarem diferents

tallers i manualitats, amb

diversitat de materials i

tècniques.

Donarem ales a la

imaginació

Cuinarem i prepararem

receptes de cuina freda. 

Gaudirem i ens

refrescarem amb jocs on

la protagonista serà

l'aigua. 

Treballarem l'expressió

corporal amb el teatre, la

dansa i la música. 

El joc com a eina de

comunicació i relació,

farem jocs tradicionals i

també del món. 

Realitzarem petits tallers i

cuidarem de l'hort del

casal.

Coneixerem el nostre

entorn més proper i

realitzem activitats fora

de l'escola

Posem a prova l'engiy! Es

realitzaran gimcanes on

caldrà cooperar per

poder superar les proves. 

A part dels tastets

esportius escollits, es

pracicaràn esports

cooperatius. 



1

2

4

Torn 2

Torn 1

CASTELL DE

CASTELLDEFELS

NIT MÀGICA 

ACAMPADA PRIMÀRIA

GRANJA AVENTURA

ILLA FANTASIA

BASSA SANT OLEGUER

PREUS JUNY I JULIOL
DESCOMPTES

Torn 3

Torn 4

Torn 5

MUSEU BLAU

Socis AFA: 

27/06-1/07

4-8/07

11-15/07

18-22/07

25-29/07

9 a 13h

65 € 
Preus setmanals

T1, T2, T3 i T5

9 a 15h

98 € 
9 a 17h

109 € 

Preus torn 4 (18-22/07)

Acampada
9 a 13h: 107 €
9 a 15h: 132 €
9 a 17h: 140 € 

Nit màgica
9 a 13h: 71 €
9 a 15h: 104 €
9 a 17h: 115 €

NO Socis AFA: 
9 a 13h

69 € 
9 a 17h

115 € 
9 a 15h

103 € 
Preus setmanals

T1, T2, T3 i T5

Nit màgica
9 a 13h: 75 €
9 a 15h: 109 €
9 a 17h:  121 €

Acampada
9 a 13h: 111 €
9 a 15h: 137 €
9 a 17h: 146 € 

Preus torn 4 (18-22/07)



1

2

SERVEIS COMPLEMENTARIS
 I DESCOMPTES

4

Acollida
7.30 a 9h

10 € 
/setmana

Serveis complementaris

Ludoteca
16.30 a 18.30h

10 € 
/setmana

Menú esporàdic

9 € 
 

- 5% a familia nombrosa /

monoparental 

- 5% al segon i tercer germà/na

inscrita.

- 5% inscrits  cinc o més setmanes

        Màxim acumulable 10% per infant

Descomptes



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Sortida Can Dragó

Presentació 
 i jocs

Esports,
manualitats i 
jocs d’aigua a

l’escola

Esports,
manualitats i 
jocs d’aigua a

l’escola

Gimcana final de
setmana

CASAL AGOST

9 a 15h9 a 13h

73 €
9 a 17h

9 a 13h 9 a 15h 9 a 17h

114 € 125 €

70 € 108 € 118 €Preus setmanals 
socis AFA 

Preus setmanals 
NO socis AFA

PROGRAMACIÓ GENERAL

El Casal d'agost es realitzarà del dia 1 fins al 2 de setembre. Els horaris

disponibles seran: 

7.30 a 9: Acollida (servei complementari) 

9 a 13: Casal matí

9 a 15h: Casal matí + menjador

9 a 17h: Casal tot el dia

L'eix d'animació seguirà la temàtica d'un estiu de contes, amb nous

personatges que ens acompanyaran al llarg de totes les setmanes. 



De 0 a 7.000€ (90%)

De 7.000,01€ a 9.000€ (60%)

De 9.000,01€ a 10.000€ (30%)

Els barems per accedir als
ajuts de l'Ajuntament de

Barcelona seran: 
 

 

AJUTS I BEQUES

Tramitació beques
Inscripció i sol·licitud

Inici Final
23 d'abril 23 de maig

Pas a pas per demanar
l'ajut de l'Ajuntament de

Barcelona
 

Realitzar la inscripció del

campus a 7 d'Aventura

Donar el  numero  IDALU a

7 d'Aventura i generarem

un codi

Amb aquest codi podreu

accedir a l'oficina virtual

de tràmits de l'Ajuntament

de Barcelona

Realitzeu el tràmit de

forma online.

1

2

3

4

Què és el numero IDALU i on l'aconsegueixo?

En cas de necessitar

assistència en la

tramitació de l'ajut...

5

Podeu adreçar-vos a l'oficina de 7

d'Aventura de dilluns a divendres de

9.30 a 13.30 i dimarts i dijous de 16.30

a 18.30

Dissabte 30 d'Abril la oficina estarà

oberta de 10 a 13h

RESOLUCIÓ de beques

31 de maig

al 14 de juny
Període de reclamacions

 20 de juny Resolució definitiva

L'identificador de l'alumne és el que s'assigna (de manera única) a un alumne quan fa

la primera matrícula en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats no

universitaris que desenvolupen l'activitat a Catalunya.

L'IDALU apareix al bulletí de notes o matrícula de l'escola o institut.

També el podeu consultar aqui

Tenir entre 3 i 17 anys

Estar empadronat a Barcelona

Altres requisits 
 

Sol·licitud vetlladors per infants NESE
Del 27 d'abril al 27 de maig

Cal posar-se amb contacte amb

7 d'Aventura

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/tramits/consulta_idalu


1

2

4

Període d'inscripció

del 23 d'abril al 23 de maig 
o fins esgotar places setmanals

Presencial

Despatx extraescolars de 

l'Escola Pegaso

 

De dilluns a divendres de 16.30 - 18.00h

 

Oficina 7 d'Aventura

C/Segre 23 baixos

De dilluns a divendres 

de 9.30 a 13h i de 16.30 - 19.00h

93 360 29 24

Accés a la 
REUNIÓ

Es parlarà de la dinàmica diària,

normativa, inscripcions i sol·licitud de

beques

Dia 2 de maig a les 19h a través de MEET

Reunió Informativa general

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

A través de E-mail: 

extraescolars@setdaventura.com

via telèfon / whatsapp

93 360 29 24 / 626465968

Presencialment:

Carrer Segre, num. 23
08030 Barcelona

Horari: 9.30 - 13h i de 16.30 - 19.00h

Consulta'ns!

www.setdaventura.com

A través de la pàgina web de 7 d'aventura

Online

Accés a la web

WhatsApp
Canal unidireccional on us mantindrem

informats de les novetats i recordarem

les dates clau!

https://chat.whatsapp.com/Fikhz65kuBCI5DdKP233yt

En cas de voler sol·licitar l'ajut caldrà

que contacteu amb nosaltres un cop

feta la inscripció online

https://meet.google.com/eyg-bini-fgk
https://meet.google.com/eyg-bini-fgk
https://meet.google.com/eyg-bini-fgk
https://meet.google.com/eyg-bini-fgk
http://www.setdaventura.com/
https://meet.google.com/eyg-bini-fgk
http://www.setdaventura.com/

