
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gaudir de les vacances de Setembre ,  Àmbit Escola organitza  un casal 
per infants de P3 a 6è  ple de  jocs, balls, tallers. Dedicarem aquest casal a 
la natura i el medi ambient a càrrec de la «Capitana Planeta» Encarregada 
de protegir el planeta d’aquells que la volen fer mal. 

El casal es realitzarà del 30 d’agost fins el 10 de setembre de 2021  a l'escola 
Artur Martorell, obert a tots els infants de Badalona. 

 

Horari del casal  

7:45 a  9h: Acollida Matinal          
9 a 14h: Casal a l'escola 
14 a 15h: Dinem                             
15 a 17h: Es realitzen les activitats de tarda 
 



 

 

Programació : 

Dilluns 30 Dimarts 31 Dimecres 1 Dijous 2 Divendres 3 

Jocs de 
coneixement i 

de 
cooperació  

Activitat 
relacionada 

amb el fil 
conductor 

Manualitat 
Jocs de música i 

moviment 
Manualitat   

Expliquem el 
cas de que 

està 
investigant la 

capitana 
planeta 

 
Fem  activitats  

sobre la 
història 

Esmorzem i 
juguem a la 

platja 

Jocs 
multiculturals 

Esmorzem i 
juguem a la 

platja 

Jocs de  pistes  per 
ajudar   a la 

capitana planeta 

Tardes Tardes Tardes Tardes Tardes 

Arts plàstiques Ludoteca Multimèdia circ Cinema i crispetes 

 

Dilluns 6 Dimarts 7 Dimecres 8 Dijous 9 Divendres 10 

Jocs de 
coneixement i 

de 
cooperació  

Activitat 
relacionada 

amb el fil 
conductor 

Manualitat Jocs teatrals Manualitat   

 
Expliquem el 
cas de que 

està 
investigant la 

capitana 
planeta 

 
Fem  activitats  

sobre la 
història 

Esmorzem i 
juguem a la 

platja 

Jocs 
multiculturals 

Esmorzem i 
juguem a la 

platja 

Jocs de  pistes  per 
ajudar   a la 

capitana planeta 

Tardes Tardes Tardes Tardes Tardes 



 

 

Arts plàstiques Ludoteca Multimèdia Musica , 
moviment i ioga 

Cinema i crispetes 



 

 

Preus:  

Preus casal Matí 
Tot el dia  

(menjador no inclòs) 

 TOT EL CASAL 119€  130€ 

Dia esporàdic 20,50€ 25,50€ 

 
Acollida Matinal: 1,50€/dia   

Menjador : 6€/dia 

 

 

Podreu trobar tota la informació: a la nostra pàgina web 

 www.ambitescola.cat 


