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Sortides PREVISTES escola pere iv



Protocol Covid 19

DIVERJOC adoptarà els protocols i normes de funcionament de les sortides del 
Casal d’Estiu a la darrera actualització de les directrius imposades des de les 

autoritats competents.



Proposta de 

sortides



2 SORTIDES PER SETMANA

+ de 200 persones en plantilla 

+ de 30 centres educatius 

+ de 300 activitats en marxa

+ de 3.000 participants/any

INFANTIL:
• Un matí a la piscina
• Una sortida en autocar tot el dia*

Programació de sortides pendent d’acord, disponibilitat i mesures PROCICAT

* Sortida en autocar les setmanes amb un mínim de 4o inscrits

PRIMÀRIA:
• Un matí a la piscina o platja
• Una sortida en autocar tot el dia*



Calendari de sortides - escola PERE IV (bCn)

ESCOLA PERE IV-BARCELONA-CALENDARI DE SORTIDES

dilluns dimarts dimecres dijous divendres

JUNY SET 1

21 22 23 24 25

ESCOLA ESCOLA

JUNY/JULIOL

SET 2

28 29 30 1 2

ESCOLA ESCOLA

PISCINA (INF)
+

PLATJA (PRIMÀRIA)
BASSA SABADELL

ESCOLA

SET 3

5 6 7 8 9

ESCOLA ESCOLA PISCINA (INF + PRIMÀRIA) MASIA CAN DEU
ESCOLA

SET4

12 13 14 15 16

ESCOLA ESCOLA
PISCINA (INF)

+
PLATJA (PRIMÀRIA)

MARINELAND ESCOLA

SET 5

19 20 21 22 23

ESCOLA ESCOLA PISCINA(INF + PRIMÀRIA) GREEN INDOR PARK
ESCOLA

SET 6

26 27 28 29 30

ESCOLA
ESCOLA

PISCINA (INF)
+

PLATJA (PRIMÀRIA) PARC CAN CASES ESCOLA

AGOST/SET SET 7

30 31 1 2 3
ESCOLA ESCOLA ESCOLA

CAN ZAM
ESCOLA

SETEMBRE SET 8

6 7 9 8 10
ESCOLA

ESCOLA
ESCOLA

PARC CAN MERCADER
ESCOLA



ON?



Piscina (INF+prim) o platja (PRIm)

ESPAI: Piscina Can Felipa (Barcelona)

TRANSPORT: Caminant

DURADA: Sortida 9.30h i arribada 13:00h

ACTIVITAT INFANTIL: Cada dimecres 
anirà a la piscina! 

ACTIVITAT PRIMÀRIA: S’alternaran cada 
dimecres entre piscina i platja.

Tots els DIMECRES:

Can felipa Platja de 

la marbella
ESPAI: Platja de la Marbella
(Barcelona)

TRANSPORT: Caminant

DURADA: Sortida 9.30h i arribada
13:00h

ACTIVITAT PRIMÀRIA: S’alternaran
cada dimecres entre piscina i platja. La 
previssió d’arribada de la platja 12:00h 
aprox. 

Programació de Piscina pendent d’acord, disponibilitat i mesures PROCICAT



PISCINA DE LA BASSA DE SANT OLEGUER

ESPAI: Bassa de Sant Oleguer (Sabadell)

TRANSPORT: Servei d’ autocar propi

DURADA: Sortida 9.30h i arribada 17.00h

ACTIVITAT: El grup d`infantil i el grup de primària per
separat, realitzaran una visita a la instal·lació i es
situaran a les zones de gespa i ombra per desar les
tovalloles i banyar-se en les zones delimitades per
cada edat. Realitzarem també jocs de pistes a les
zones verdes i arborades.

1 de juliol:

Els barrets de la Maki s’han perdut en forma de fites
aquàtiques per tot el voltant de la piscina de Sant Oleguer i és
molt important que els trobem, si no mai entrarem en raó!!!
Ens ajudeu a aconseguir-los?



Masia can deu

ESPAI: Masia Can Deu (Sabadell)

TRANSPORT: Servei d’ autocar propi

DURADA: Sortida 9.30h i arribada 17.00h

ACTIVITAT: Els infants d’infantil i primària realitzaran
una visita guiada per la masia i faran diversos tallers i
activitats dinamitzades per l’equip tècnic de les
instal·lacions.

8 de juliol:

Avui la Bet, la Maki i en Kama realitzaran un viatge en el
temps… al segle XV! En aquesta masia, hi ha un misteri
amagat que hauran de descubrir… Com era la vida abans de la
industrialització del camp?



marineland

15 de juliol:

Avui la Bet, la Maki i en Kama tenen ganes de remullar-se i
passar una bona estona dins l’aigua! Seríeu capaços
d’ensenyar la Maki a nedar? Alerta, que per fer-ho
necessitarem el barret de la paciència!

ESPAI: Parc Aquàtic Marineland (Palafolls)

TRANSPORT: Servei d’ autocar propi

DURADA: Sortida 9.30h i arribada 17.00h

ACTIVITAT INFANTIL: Ens situarem a les àrees i piscines
infantils on gaudirem de l’aigua i el seu entorn.
Gaudirem de l’espectacle de dofins.

ACTIVITAT PRIMÀRIA: Visitarem la totalitat del parc i
gaudirem de les atraccions adaptades a cada edat.
Gaudirem de l’espectacle de foques.



Green indoor park

22 de juliol:

Ep! L’Eskànner ha robat els barrets de la Maki i en Kama i els
ha amagat dins el Green Indoor Park!!!! Els hem de trobar per
tal d’evitar la revolució del pensament! Seríeu capaços de
superar totes les proves?

ESPAI: Green Indoor Park (Granollers)

TRANSPORT: Servei d’ autocar propi

DURADA: Sortida 9.30h i arribada 17.00h

ACTIVITAT: Els infants d’intanfil i primària, per separat,
gaudiran de les diverses activitats dirigides pels tècnics
del centre, on podran practicar esports d’acció, com ara
el karting indoor, motos de trail infantil i skatepark
indoor.



Parc forestal can cases

29 de juliol:

Avui en Kama ha volgut fer de les seves i s’ha camuflat entre
els colors de Can Cases... Tot verd, costarà de trobar-lo! Però
no s’ha adoat que, pel camí, ha anat deixant taques de
colors... Ens ajudeu a trobar-lo?

ESPAI: Parc Forestal Can Cases

TRANSPORT: Servei d’ autocar propi

DURADA: Sortida 9.30h i arribada 17.00h

ACTIVITAT: El Parc de Can Cases amaga molts misteris i
barrets que haurem de descobrir amb la Bet, la Maki i
en Kama. Ens ensenyaran tota la màgia que guarda el
bosc i aprendrem de la natura i el soroll dels animals. Un
dia ple d’aventures i molt color verd!



Can zam

2 de setembre:

En Kama ha perdut el color i s’ha tornat daltònic! La piscina de
Can Zam amaga totes les pistes per esbrinar què ha passat i
com podem ajudar-lo perquè recordi la seva paleta de colors!

ESPAI: Piscina Can Zam (Santa Coloma Gramanet)

TRANSPORT: Servei d’ autocar propi

DURADA: Sortida 9.30h i arribada 17.00h

ACTIVITAT: Gaudiran d’un divertit circuit adaptat
exclusivament per ells a la piscina. Hauran de superar
les diferents proves en equip i individualment per
aconseguir recuperar el color d’en Kama.



Parc can mercader

9 de setembre:

L’aigua és sinònim de vida i progrés, al mateix temps que, per
tal d’avançar, necessitem saber que tothom porta barrets de
colors diferents i entendre per què. Avui descobrirem el sentit
de les coses i farem una gran festa de barrets!

ESPAI: Parc Can Mercader (Hospitalet de Llobregat)

TRANSPORT: Servei d’ autocar propi

DURADA: Sortida 9.30h i arribada 17.00h

ACTIVITAT: L’última sortida del casal ens servirà per
entendre per què tots portem barrets de colors
diferents (encara que no els veiem) i farem una gran
festa de barrets!



Moltes gràcies

Per la vostra 

confiança!

inscripcions@diverjoc.net
www.diverjoc.net  


