
CASAL D’ESTIU
2021

DEL 28 DE JUNY AL 30 DE JULIOL
Inscripcions a la PAgina web de l‘escola a partir del 26 d’abril



Volem aconseguir que durant aquestes vacances els nens i nenes s'enriqueixin a 
nivell personal. Volem potenciar el creixement dels infants a través del joc i el 
lleure, transmetre els valors humans i potenciar la seva socialització.

Compartir moments de joc i convivencia, Participar de les activitats estiuenques 
de la ciutat, Gaudir de la relació monitor – infant - famílies, Fomentar la compan-
yia, la cooperació i la relació entre iguals.

CASAL D’ESTIU
2021

Objectius del casal

que es fara?

Amb tota la il·lusió des de l'Escola Pia Luz Casanova hem preparat el Casal 
d'estiu 2021 i l'hem organitzat per tal que sigui un espai segur i a la vegada un 
espai perque els vostres fills i filles gaudeixin després d'aquest curs tan 
diferent.

L'oferta contempla el Petit LuzCasal (per infants de 3 a 5 anys) i el Gran LuzCasal 
(per nenes i nens de 6 a 14 anys).

El període d'inscripció s’inicia el dia 26 d'abril i finalitza el 28 de maig i es pot 
realitzar a través del web de l'escola.

Art i creativitat Jocs d’aigua Jocs simbolics experimentació

esport i salut ciencies i tecnologia experimentació amb
la cuina

excursions



Crema, banyador, tovallola, xancletes, esmorzar, cantimplora amb aigua, 
recanvi de mascareta, bossa per la roba mullada.

La portaran cada dilluns i el divendres la tornaran a casa) – Tisores (a partir 
de P5), cola, colors de fusta o retoladors i una tovallola per eixugar-se les 
mans.

També es comptara amb servei d’acollida matinal cada dia de 08:00 h a 09:00 h, 
aquesta amb un valor de 1.00€ per dia.

Torn 1
Del 28 de juny al 2 de juliol 

de 09:00 h a 13:00 h

Del 5 de juliol al 9 de juliol 
de 09:00 h a 13:00 h

Del 12 de juliol al 16 de juliol 
de 09:00 h a 13:00 h

Del 19 de juliol al 23 de juliol 
de 09:00 h a 13:00 h

Del 26 de juliol al 30 de juliol 
de 09:00 h a 13:00 h

Torn 2

Torn 3

Torn 4

Torn 5

52.00 €

52.00 €

52.00 €

52.00 €

52.00 €

Horaris, torns i preu

que cal portar?

motxilla

caixa o estoig



L’Ajuntament de Barcelona continua donant una important dotació economica 
en ajuts destinada a la campanya d’estiu. Una aposta clara per garantir la 
participació de tots els infants residents a Barcelona i que evita que la capaci-
tat economica de la família sigui un obstacle per gaudir de les activitats, així 
com la condició física, psíquica o sensorial.

El període d’inscripció per a les famílies que sol·licitin un ajut economic és de 
dissabte 24 d’abril a divendres 21 de maig de 2021. Un cop s’hagi enviat la sol·lici-
tud a l’entitat organitzadora seguint les indicacions d’aquest formulari, la 
persona sol·licitant es podra baixar un resguard del tramit, on se li comunicara 
si la sol·licitud ha estat degudament emplenada i que es procedeix a la seva 
tramitació.

La Comissió d’Ajuts resoldra les sol·licituds presentades i el dia 27 de maig 
comunicara la llista provisional de persones beneficiaries de l’ajut economic.

En cas de denegació de l’ajut, les persones interessades podran presentar les 
seves al·legacions o reclamacions del 28 de maig al 10 de juny de 2021. En cas de 
no fer-ho, se suposara que hi estan conforme.

La llista definitiva es publicara el 18 de juny, tot i que les inscripcions ja es 
podran fer a partir del 28 de maig, un cop resolta la reclamació, si fos el cas.

Més informació a la pagina web de l'escola, secretaria o a extraescolars@luzca-
sanova.epaiedu.cat

Ajuts a famílies


