
         UN 

   SAFARI          

PER 

AFRICA 
 

FITXA TÈCNICA 

Tipus d’activitat: Casal d’estiu 2019 

Lloc de realització: Escola Itaca 

Inici del casal: 25 de juny  

Finalització: 26 de juliol 

Inscripcions: Per setmanes 

Participants: De P3 (cursat) a 6è 

Equip de monitors/es: Estarà format per monitors/es de 
l’escola amb experiència en casals i amb la formació i la 
titulació necessària per dur a terme l’activitat. 

Responsables activitat: Míriam Valbuena i Jordi Ortega 

Servei de menjador: Servei de cuina i menjador a l’escola 

 

CENTRE D’INTERÉS 

Aquest estiu ens anem de safari... 
 
Serem uns/es súper exploradors/es 
en busca de mil aventures... 
 
Coneixerem animals salvatges, paisatges                
meravellosos i setmana a setmana, 
descobrirem com viuen les tribus africanes... 

      
Esteu preparats/des per 

aquesta gran experiència? 

 
ACTIVITATS 

Al casal hi haurà activitats molt variades: gimcanes, jocs 
de pistes, d’aigua, danses, jocs motrius, tallers, sortides, 
activitats sobre rodes... i totes les setmanes anirem a la 
piscina Europolis. 
    

   Els nens i nenes de primària, a més a més,  
tindran cada setmana, una  activitat “Sobre Rodes”  
(patins, monopatins, patinets,...), una sessió de Hip-Hop, 
Funky o Break dance, més sortides, iniciació al parkour, i 
tot un ventall d’ activitats lúdic - esportives... 
A infantil, també “Aprenem a rodar”, i farem ball 
modern totes les setmanes… 
 
 

ACTIVITATS ESPECIALS: 
 

Festa de l’Aigua (04 de juliol) 
Festa familiar (05 de juliol) 

Laberinto NERF 
Scape Room 

I tots els divendres Portes Obertes 
 

  

EXCURSIONS 

o 26  de juny (Zulús): Climbat 
o 03 de juliol (Tuareg): Museu Blau 
o 10-11-12 de juliol (Masais):  

Colònies Mas Batllori  
o 10 de juliol(Masais): Salting 
o 17 de juliol (Mursi): Sortida a MONA 
o 24 de juliol (Himba): Sortida  

a les Basses de Sant Oleguer 
 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions es faran del 29 d’abril al 15 de maig de 09 a 
10 i de 16:30 a 18:00 hores al vestíbul de l’escola. Prèviament 
podreu recollir els fulls d’inscripció i per qui ho necessiti, els 
formularis per demanar beca o monitor de suport. Per qualsevol 
altra consulta podeu fer arribar 
 un correu a valorsitaca@gmail.com 

 
 REUNIÓ INFORMATIVA: DIJOUS 25 D’ABRIL  
      A LES 17:00 (hi haurà servei d’acollida) 

 
 

 PREUS 

 

 

El pagament es farà per domiciliació bancària, realitzant la 
meitat de l’import total la segona quinzena de maig i l’altre 50% 
abans de l’inici del casal (primera quinzena de juny). 

Les famílies nombrosas que inscriguin a tres fills/es a l’activitat (en 
les mateixes setmanes i franges horàries) se’ls aplicarà una 
bonificació del 5% de descompte sobre l’import total del casal 
d’un dels germans. També tindran una bonificació del 5% de 
descompte els infants inscrits 5 setmanes o més. Les famílies 
monoparentals (amb carnet acreditatiu vigent) també gaudiran 
del 5 % de descompte en qualsevol modalitat.    

 

       

            

        ValOr-s                     

mailto:valorsitaca@gmail.com

