
EMOCIONA’T 
EL CASAL D’ESTIU  

DE LES EMOCIONS  
 

 

 

 

 

Casal d’estiu 

25 de juny – 31 de juliol 



CENTRE D’INTERÈS 
 

Tots, des de ben petits, sentim emocions: felicitat, alegria, tristesa, 

enveja, ràbia... Totes són bones i totes són necessàries. El que ens 

manca, però, són eines per saber-les gestionar. I per gestionar-les, 

primer les hem de conèixer.  

Amb aquest casal d’estiu volem ensenyar als infants a conèixer i 

gestionar les diferents emocions. Ho farem a través d’històries molt 

quotidianes on s’hi podran veure reflectits i entendre que, com el 

protagonista de la nostra història, ells també se senten igual.  

Tindrem l’objectiu, cada setmana, de gestionar les emocions que 

intervenen en la història que ens haurem trobat. 

 

VINE I EMOCIONA’T AMB NOSALTRES AQUEST ESTIU! 

 

HORARI 
    

Matí: 9h a 13h | Migdia: 13h a 15h | Tarda: 15h a 17h 
 

 
Cada setmana farem una excursió tot el dia (9h-17h) fora del 
poble. I una sortida per conèixer els indrets especials de Vilassar 
i la seva muntanya que durarà fins les 15h.  
 
Un cop per setmana anirem a la Piscina i l’última setmana 
passarem una nit a l’escola!! 
Tindreu a disposició un Servei d’Acollida Matinal (SAM) (8h-9h) 
 
Farem una reunió informativa el dia 3 de juny a les 21.30 a l’escola. 



INSCRIPCIÓ 

PREUS 
 

 TOT EL CASAL SETMANA DIA 

Matí 225 € 65 € 15 € 

Migdia 120 € 35 € 8 € 

Migdia sense dinar 40 € 15 € 5 € 

Tarda 100 € 30 € 7 € 

SAM 75 € 20 € 5 € 

 

Us podeu apuntar per a tots els dies, per algunes setmanes o per 
dies. Tant d'una manera com de l'altra heu d'avisar prèviament i fer 
el pagament abans del dia establert. Hi ha un descompte del 10% 
pel 2n i 3r germà inscrit. 

En el preu de matí estan incloses totes les activitats de matí així 
com les excursions, les sortides i la nit a l’escola. 

En el preu de migdia hi ha inclòs el dinar de tots els dies, excepte 
en les sortides i excursions on l’han de portar de casa. En el cas del 
migdia sense dinar, els nens han de portar-se ells el menjar.  

Per a fer la inscripció heu de fer-ho a través d’aquest formulari: 

 

 

Aquest any, ens trobareu els dilluns i divendres de 16h a 18h a 
l’escola per a fer inscripcions de forma presencial 

 
Podreu realitzar la inscripció fins el dia 10 de juny. 

http://www.talim.cat/activitat/emociona-t-casal-d-estiu-2015


CASAL DE SETEMBRE 

 

De l’1 al 10 de setembre farem un Casal per a les persones 
interessades amb un funcionament semblant al Casal d’Estiu 

El preus seran:  

Tot el casal - matí: 95€ | migdia: 65€ | tarda: 45€  
Una setmana - matí: 50€ | migdia: 35€ | tarda: 25€ 
 
També hi ha l’opció de migdia sense dinar (30€ tot el casal | 18€ una 
setmana) i un descompte del 10% pel segon i tercer germà inscrit. 

 
CONTACTE 
Carles Corbalán – 699 86 73 14 
Gerard Abril – 670 28 33 68 

www.kitxalla.cat  -  kitxalla@kitxalla.cat  

I aquest any també els dilluns i divendres de 16h a 18h a l’escola. 

 

 

 

 

 


