
Organitza GESTIONA

Casal d'estiu
2022

  Ventós Mir
P3-2n



Us donem la benvinguda al Casal d'estiu 2022 organitzat per 7 d'Aventura
a l'Escola Ventós Mir del 27 de juny al 5 d'agost i del 29 d'agost al 2 de
setembre.  

A continuació trobareu tota la informació referent al Casal i dates
importants.

ON ES FA?

El Casal es realitza a les
instaŀlacions de l'Escola Ventós Mir
a l'espai Mòduls , Badalona. 

  

BENVINGUDES 
AL CASAL D'ESTIU

DE P3 A 2N

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 16.30h

El dia de sortida per a tots és de 9.00 a

16.30h 



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!



TORN 1
27 juny al 1 juliol

PROGRAMACIÓ
La següent programació és genèrica i global, abans d'iniciar el Casal

es farà arribar una programació més detallada.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Presentació
de l'eix 

Jocs
d'aigua

Esports, 
tallers i jocs

d'aigua

Esports, 
tallers i jocs

d'aigua

Sortida de
tot el dia

Museu Blau

Sortida de
proximitat

 Jocs de
Platja



TORN 2
4 al 8 de juliol

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

TORN 3
11 al 15 de juliol

Presentació
de l'eix 

Jocs
d'aigua

Presentació
de l'eix 

Jocs
d'aigua

Esports, 
tallers i jocs

d'aigua

Esports, 
tallers i jocs

d'aigua

Sortida de
proximitat

 Jocs de
Platja

Sortida de
proximitat

Esports, 
tallers i jocs

d'aigua

Sortida de
tot el dia

Sortida de
tot el dia

Esports, 
tallers i jocs

d'aigua

Granja
Aventura Park

Activitats de
natura



TORN 4
 18 al 22 de juliol

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

TORN 5
25 al 29 de juliol

Presentació
de l'eix 

Jocs
d'aigua

Esports, 
tallers i jocs

d'aigua

 Jocs de
Platja

Sortida de
tot el dia

Festa final

Presentació
de l'eix 

Jocs
d'aigua

Esports, 
tallers i jocs

d'aigua

Sortida de
proximitat

 Jocs de
Platja

Sortida de
tot el dia

Esports, 
tallers i jocs

d'aigua

Bassa 
Sant Oleguer

(piscina)

Castell de
Castelldedels



TORN 6
 1 al 5 d'agost

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Presentació
de l'eix 

Jocs
d'aigua

Esports, 
tallers i jocs

d'aigua

Sortida de
proximitat

Sortida de
tot el dia

Esports, 
tallers 

 
Gimcana
d'aigua

 Gimcana i
taller a

 Ca l'Arnús

SETEMBRE
29 d'agost al 2 de setembre

El casal de setembre serà de P3 a 6è, i s'enviarà una programació
completa una vegada finalitzada inscripcions. 
Les inscripcions per participar al casal de setembre es podràn
realitzar fins el 29 de juliol i es confirmarà el casal el dia 1 d'agost.
Durant el mes d'agost no es tramitarà cap inscripció. 



TIPUS D'ACTIVITATS

Manualitats

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

Gaudirem i ens

refrescarem amb jocs on

la protagonista serà

l'aigua. 

Treballarem l'expressió

corporal amb el teatre, la

dansa i la música. 

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. 

Es practicaràn esports

cooperatius i d'equip. 

Petits xefs

Cuinarem i prepararem

receptes de cuina freda. 

El joc com a eina de

comunicació i relació,

farem jocs tradicionals i

també del món. 

Jocs tradicionals
 i de lleure



1

2

4

SORTIDA DE NATURA

(CAN GIRONA)

CASTELL DE 

CASTELLDEFELS

GRANJA AVENTURA

BASSA SANT OLEGUER

PREUS I DESCOMPTES
MUSEU BLAU

9 a 15h

9 a 16.30h
- 5% a familia nombrosa / monoparental 
- 5% al segon i tercer germà/na inscrita.
- 5% a les persones apuntades les cinc
setmanes.

Màxim acumulable 10% per infant

Descomptes

Torn 2

Torn 1

Torn 3

Torn 4

Torn 5

27/06-1/07

4-8/07

11-15/07

18-22/07

25-29/07

Serveis complementaris
Menú esporàdicAcollida 

7.30 a 9 h
ludoteca

16.30 a 17.30 h

10 € 10 € 9 € 

PREUS SETMANALS

9 a 13h

72 € 

110 € 

120 € 

Torn 6
1-4/08

CAN SOLEI



1

2
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2 de maig al 2 de juny 

Accés a la 
REUNIÓ

A través de la pàgina web de 7 d'aventura

Online

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

Període d'inscripció

Presencial

Oficina 7 d'Aventura

C/Segre 23 baixos

 

De dilluns a divendres 

de 9.30 a 13h i de 16.30 - 19.00h

Consulta'ns!

www.setdaventura.com

Accés a la web

WhatsApp
Canal unidireccional on us mantindrem

informats de les novetats i recordarem

les dates clau!

Dia 12 de maig a les 19h  a través de MEET

Es parlarà de la dinàmica diària,

normativa i inscripcions

Reunió Informativa general

Accés a la reunió

https://chat.whatsapp.com/DZ1U2GC1HGlLU1Jx5EG6tg

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

