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Casal de  
Primavera  

2020 



06 ABRIL 2020 

ESPORTISTES! 
Que no pari el ritme! Vine a gaudir d’un dia ple d’esports. Farem diversos circuits  

adaptats a les edats per poder fer un tastet de diversos esports de pilota,  

individuals, d’equip, circuits de psicomotricitat…! Agafa roba còmode i moltes  

ganes de passar-t’ho bé. T’esperem per passar un dia d’allò més mogut! A banda  

farem taller de relaxació i/o ioga pels infants. 



07 ABRIL 2020 

CREACIONS! 
Començarem el dia tot creant un meravellós punt de llibre, ja sigui per nosaltres o per  

algun familiar proper! Podrem decidir tenir qualsevol animal o figura que vulguem fer! 

Durant el dia també realitzarem amb els més petits una sessió de conta-contes i joc  

simbòlic. Pels més grans realitzarem una petita obra personal escrita! 



08 ABRIL 2020 

ON SOM AVUI? 
Preparats? Entre tots ens endinsarem en una aventura on haurem de descobrir  

molts misteris. A través d’una gran gimcana, proves d’ingeni, proves físiques i de  

cooperació l’haurem de resoldre. Els més grans prepararan un famós escape room  

pels altres companys mentre que els més petits començaran el dia reben un  

missatge per tal que ajudem a una persona... Qui serà? Vine i descobreix-ho! 



09 ABRIL 2020 

FEM LA MONA! 
Pastissers en marxa! Farem la nostra pròpia mona de Pasqua per dur a casa. Vine i  

gaudeix amb nosaltres! En cas d.al·lèrgies o intoleràncies alimentàries ja indicades a  

la fitxa d'inscripció se seguiran els protocols pertinents. 

i també... Realitzarem jocs pels més petits com la recerca dels ous de pasqua i els  

conillets i jocs d’estratègia pels més grans! 



PROGRAMACIÓ 

6 ABRIL 

Acollida Matinal 
 

Bon dia! 

MATÍ DE L’ESPORT: 
Els esports individuals. 

Els descobrim? 
 

ESMORZAR 

NO PARIS! Esports  
col·lectius per  

estacions i circuits de  
psicomotricitat. 

 

DINAR 

ENS RELAXEM! 
A través del ioga i  

estiraments treballem  
la relaxació i treballem  

per d’identificar  
emocions. 

7 ABRIL 

Acollida Matinal 
 

Bon dia! 

TALLER FES EL TEU  
PUNT DE LLIBRE! 

 

ESMORZAR 
 

Infantil: Conte  
Contes amb joc  
simbòlic. Ens  

disfressem i ens  
pintem! 

Primària: Mini Guió i  
preparació del curt 

 

DINAR 

AJUDEM-NOS! 
Jocs cooperatius i  

col·laboratius 

8 ABRIL 

Acollida Matinal 
 

Bon dia! 

Infantil: Descoberta  
del personatge  

misteriós 
Primària: Què és un  

Escape Room? 

 

ESMORZAR 
 

Infantil: Gran  
Gimcana de la  

primavera 

Primària: Escape Room 
 

DINAR 

Qui és Qui? Jocs de  
descoberta 

9 ABRIL 

Acollida Matinal 
 

Bon dia! 

Infantil: La història  
dels conills i els ous de  

Pasqua! 
Primària: Jocs  
d’estratègia 

 

ESMORZAR 
 
Preparem la nostra  

mona! 

DINAR 

Ens acomiadem del  
Casal de Primavera! 

 
 

 
 

 
 

 
 



CASAL DE PRIMAVERA 

Benvinguts i benvingudes! 

 
Us presentem el Casal de Primavera. Esteu preparats per fer-li una gran rebuda? Gaudirem de quatre magnífics dies on  
realitzarem des d’un escape room, fins a un punt de llibre tot passant per la nostra mona de Pasqua! 

 

El Casal de Primavera es realitzarà els dies: 6, 7, 8 i 9 d’abril del 2020. És un casal diari on cada dia es realitzarà un taller  
diferent i s’obrirà els dies on hi hagi un mínim de 20 participants. És un casal obert a tot el barri. 
 

L’horari del Casal és de 09:00h – a 17:00h. El servei de menjador es realitzarà amb el mateix proveïdor emprat durant el curs, 
Cuina Justa, en modalitat de càtering. 

 
El preu per dia és de 26,5€ de 9h a 17h per infant i el pagament es realitzarà en efectiu el mateix dia que acudeixin al casal. El  
servei d’acollida matinal tindrà un preu de 1,5€ per dia/infant. 

 

Per inscriure-s’hi cal enviar un correu electrònic a inscripcions@diverjoc.net o anar a la Secretaria de l’AMPA del 16 de març  
al 27 de març de 2020* 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. 

 

 

*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 COGNOM DEL PARE/MARE O TUTOR/A LEGAL:..........................................................................................DNI:............................................................................................. 

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……………………………………………………………………….……. 

i 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 6, 7, 8 i 9 

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 9h a 17h SAM 

06 ABRIL 2020 26,50€ 1,5€ 

07 ABRIL 2019 26,50€ 1,5€ 

08 ABRIL 2020 26,50€ 1,5€ 

09 ABRIL 2020 26,50€ 1,5€ 
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