
 

 
         

CASAL DE PRIMAVERA 2019 

ESCOLA PERE IV 
 

 

  Promogut per: AMPA Escola Pere IV 

Carrer de Bilbao, 103-117, 08005 Barcelona 



PROGRAMACIÓ:   
CASAL DE primavera 2019 



 
 

 

  

· 15 d’ABRIL 2019· 

MARC DE FOTOGRAFIES 

Crearem els nostres propis 

marcs per poder posar-hi les 

nostres fotografies. Per tal de 

fer-ho ben fet necessitem que 

porteu una fotografia que us 

agradi de casa. 

T’ho perdràs? 

i també... 

Jocs bojos, Gimcana de les 7 

diferències, jocs de taula,... 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· 16 d’ABRIL 2019 · 

PINTEM OUS DE PASQUA! 

Aprendrem d’on ve la tradició dels 

ous de Pasqua i tot seguit en 

decorarem els nostres per passar-ho 

genial buscant-los en família. Els 

portarem a casa en una capsa que 

decorarem.  

T’hi esperem! 

i també... 

Per poder fer el taller ens caldrà que 

ens porteu des de casa vostra una 

capsa d’ous de cartró. 

Esports bojos, alternatius i 

Emotijocs 



  · 17 d’ABRIL 2019 · 

POT PER POSAR ELS LLAPIS 

Farem el nostre propi 

organitzador de material per 

tenir-ho tot ben organitzat! 

Llapis, gomes, tisores... tot a 

lloc! 

No t’ho pots perdre!  

Per poder fer el taller ens caldrà que 

ens porteu des de casa vostra rotllos 

buits de WC i de cuina. 

i també... 

Sortida a un parc del voltant   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

· 18 D’ABRIL 2019 AL MATÍ· 

POLLETS DE PASQUA! 

La primera part del matí 

farem jocs cooperatius i, tot 

seguit, crearem uns pollets de 

Pasqua amb material reciclat 

per posar a la mona! 

No t’ho perdis! 

Necessitarem que porteu una 

capsa d’ous de cartró buida. 

i també... 

Jocs d’abans: gomes, xarranca, 

jocs de taula,... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

· 18 D’ABRIL 2019 A LA 

TARDA· 

FEM LA MONA! 

Pastissers en marxa! Farem la 

nostra pròpia mona de 

Pasqua per dur a casa. 

Vine i gaudeix amb nosaltres! 

Cal que les famílies especifiqueu 

si els infants tenen algun tipus 

d’al·lèrgia alimentària. 

i també... 

Jocs d’abans: gomes, xarranca, 

jocs de taula,... 

 



INFORMACIÓ: 

 El Casal tindrà lloc els dies 15, 16, 17 i 18 d’abril de 2019. Cal un mínim de 20 participants per realitzar cada 

taller.  

 El Casal de Tallers és diari i va dirigit a Ed. Infantil i Ed. Primària. 

 L’horari del Casal de primavera serà de 9 a 17 hores amb servei de menjador inclòs.  

 El preu és de 24,50€/dia i nen en els tallers diaris. Acollida matinal gratuïta (caldrà un mínim de 8 infants 

per a la seva realització). 

 Pagament: 

- El pagament es realitzarà en efectiu el mateix dia que els infants acudeixin a l’activitat.  

- Per transferència bancària abans del 5 d’abril indicant: nom, cognom, curs del nen/a i l’escola on farà  el 

casal. Nº de compte: BANKINTER ES65 0128 0503 31 0105335152. 

 És imprescindible que els participants portin el material necessari que es detalla a la fitxa resum de cadascuna 

de les activitats. 

 Per inscriure-s’hi cal enviar un correu electrònic a inscripcions@diverjoc.net  o anar a la Secretaria de l’AMPA del 

25 de març al 4 d’abril de 2019* amb la següent documentació: 

- Butlleta d’inscripció degudament emplenada i signada (la trobareu a continuació en el present document). 

- Còpia del DNI del pare/mare o tutor-a legal. 

- Còpia de la Targeta sanitària de l’infant. 

- Còpia del carnet de vacunes de l’infant.  

- Còpia del resguard de transferència bancària en el cas que hagueu utilitzat aquesta modalitat de pagament. 

*Les ampliacions de dies s’hauran d’avisar, mínim, amb 24 hores d’antelació. 

mailto:inscripcions@diverjoc.net


BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ: 

Ompliu en majúscules i encercleu el dia/dies que voleu apuntar-vos. Encercleu SAM  si voleu servei d’acollida de matí. 

NOM:................................................ COGNOMS:........................................................................................ ESCOLA:............................................................. 

CURS:...................... NOM I COGNOMG DEL PARE/MARE O TUTOR/A 

LEGAL:...................................................................................................................................... TELÈFON DE CONTACTE: ....................... CORREU 

ELECTRÒNIC....................................................................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Té alguna malaltia crònica, al·lèrgia a medicaments, ambiental, a aliments o intolerància alimentària, etc.?  SI   /   NO  Quina? 
........................................................................................................................................................ 

Jo, ………………………………………………………………………… amb DNI ………………………………… amb domicili a ………………………………………………………………, Codi postal ………………………… i en 
qualitat de pare/mare/tutor del noia/a estic d’acord que participi al Casal que organitzen DIVERJOC i L’AMPA ESCOLA PERE IV  durant els dies 15, 16, 17 i 18 d’abril, així 
com a les sortides que es programen fora de les instal·lacions de l’escola. En cas de malaltia o accident, AUTORITZO a l’organització que demani assistència mèdica per tal 
que un professional es faci càrrec de prendre les decisions que calguin. 

Data…………………… Signatura……………………… 

D’acord amb la Llei de Protecció de Dades, les dades personals dels menors al seu càrrec i les de salut facilitades seran incorporades als nostres fitxers per gestionar 
l’activitat contractada i remetre-li informacions d’altres activitats de DIVERJOC, inclòs el correu electrònic. En conseqüència ens atorga el seu consentiment exprés pel 
tractament de les dades personals i de salut. Les dades proporcionades seran comunicades a les entitats organitzadores per a la gestió de l’activitat. Així mateix sol·licitem 
el seu consentiment per publicar les imatges durant l’activitat a les nostres publicacions i web per donar difusió dels nostres serveis. Pot exercir els seus drets a DIVERJOC 
C/Industria, 241-249, entresol 3a, escala Esquerra (08041 · Barcelona) o per correu escrivint a info@diverjoc.net. 

           Autoritzo el tractament de dades personals exclusivament per a la prestació dels serveis contractats i les finalitats indicades. 

DIA DE 9 A 17 SAM 

15 d’abril 24,50€ 0€ 

16 d’abril 24,50€ 0€ 

17 d’abril 24,50€ 0€ 

18 d’abril 24,50€ 0€ 

mailto:info@diverjoc.net

