
Escola  Ca n’Alzamora Lloc 

Dates 

 Horari 

INSCRIPCIÓ PER SETMANES  CASAL ESTIU Del 25 de juny al 2 d’agost i del 

2 al 10 de setembre 

Acollida de  8h a 9h 

Casal  de 9h a 14h 

           de 9h a 15:30h 

           de 9h a 16.30H 

Inscripcions 

BAIXES 

Fundesplai es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat si el nombre d’inscrits no arriba al mí-
nim establert. Les baixes notificades per escrit amb 15 dies d’antelació abans de l’inici de l'activi-
tat, tindran dret al retorn del 50% de l’import abonat i del 90% si la causa de la baixa és per malal-
tia o accident, acreditant-ho amb certificat mèdic. Les baixes o anul·lacions notificades durant els 
15 dies abans de l’inici del casal o durant el desenvolupament del mateix, no tindran dret a perce-
bre cap mena de retorn de la inscripció realitzada. En cas d’anul·lació d’algun servei per part de 
Fundesplai es retornarà el 100% de l’import abonat mitjançant transferència bancària. 

Del 27 de maig al 9 de juny  (amb ajuts de l’Ajuntament de Rubí) 

Del 11 al 14 de juny (sense ajuts de l’Ajuntament de Rubí) 

http://estiu.fundesplai.org 

AUTOFINANÇAMENT 

T’ajudem a autofinançar-te el 100% del cost de l’activitat de manera fàcil i pràctica. 

BEQUES FCE 

Campanya de Beques "Un estiu per a tothom “ de la Fundació Catalana de l’Esplai. 

Totes les famílies que vulguin sol·licitar una beca per l’activitat de casal d’estiu, po-

dran fer-ho a través de la pàgina Web de la Campanya  http://estiu.fundesplai.org  o 

trucant al telèfon 93.551.89.71.  

 

 

 
Escola Ca n’Alzamora 
Casal per a nens i nenes P3 a 6è  
 
Del 25 de juny al 2 d’agost   
i del 2 al 10 de setembre 

 

http://estiu.esplai.org/
http://estiu.esplai.org/


La Fundació Catalana de l'Esplai, és una entitat sense ànim de lucre que té 
per missió: “educar els infants i els joves en el lleure i promoure el desenvo-
lupament associatiu, amb voluntat transformadora i d'inclusió social”. 
 

La missió de FCE es concreta en la prestació de serveis i programes educatius 
integrals a les escoles, la gestió d'equipaments i programes d'educació ambi-
ental, cursos de formació i serveis de gestió per al món associatiu i projectes 
per la inclusió digital. Integra també l'acció d'una Federació i dels seus 60 
centres d'esplai. 
 

La proposta global de serveis de lleure de la FCE es caracteritza per: 
 

• Una voluntat educativa. 

• Una aposta per la qualitat del servei. 

• Un compromís per la coresponsabilitat. 
• Una opció per la inclusió i la transformació social. 
 

Dates 9h - 14h 
 9h -15:30h 
Inclou dinar 

 9h - 16.30h 
Inclou dinar 

Acollida 

 8 a 9h 

PREU Setmana  
4 dies 

45€ 68,80€ 85,20€ 11,20€ 

PREU Setmana   
5 dies 

55€ 86€ 101€ 15€ 

PREU Setmana   
2 dies 

22€ 34,40€ 40,40€ 6€ 

La Carlota en acció 
La Carlota s’ha adonat que hi ha moltes coses que no li agraden del lloc on 

viu, fa dies que hi pensa i… perquè no canviar-ho? 

Amb els seus amics, el Merlí, el Marc, la Berta i el Miquel han decidit crear 

una nova ciutat. Vols venir amb nosaltres a construir-la?  

Junts pensarem com fer una ciutat on la igualtat, el respecte, l’empatia, la cura i 

l’empenta hi siguin els valors que fonamentin una ciutat oberta a tothom on els 

infants tinguem veu i hi puguem participar. 

 

Vine a  gaudir d’un casal ple de valors. 

Amb els infants més petits (P3 i P4), aprendrem amb ajut de contes, joc, gimcanes 

i cançons els elements que configuren la ciutat a l’hora que n’imaginem la nostra 

pròpia i aprenem valors com la cura, la convivència, l’empatia... 

Amb els més grans de (P5 a 6è) fem una proposta dinàmica i engrescadora amb activi-

tats emmarcades en l’aventura, les habilitats artístiques i l’esport. 

Durant el casal volem generar una metodologia que ens ajudi a visualitzar la im-

portància de treballar per una convivència basada en la cultura de pau, fomentant 

la participació del infants i l’esperit crític. 

A través de les activitats del casal pretenem que els infants prenguin consciencia d’allò 

que tenen i del què els falta al seu entorn i així puguin desenvolupar el seu esperit crític i 

començar a prendre part activa de la presa de decisions; implicant-se en la transformació i 

millora del seu entorn més proper.  

 

Subvenció de l’Ajuntament de Rubí: Els Infants empadronats a Rubí, famílies monoparentals 

i 2ns germans, inscrits en les dates establertes podran gaudir d’un descompte a les setmanes 

de l’1 al 26 de juliol en l’import corresponent al de casal matí 

10€ de descompte per setmana  

15% de descompte addicional en 2n germà , famílies nombroses i monoparentals 

Sortides per l ’entorn i excursions  
Menjador amb Cuina in situ 
Polseres de seguretat amb codi QR 

Samarreta de regal 
Jocs, esports, piscina 
. I molta diversió! ! ! 

Reunió de famílies dimecres 22 de maig a les 16:45 a l’Escola 


