
CASAL D'ESTIU
VIU LA CULTURA POPULAR

Del 27 de juny al 22 de juliol 2022

Torre de La Sagrera



1r: del 27 de juny a l'1 de juliol 

2n: del 4 al 8 de juliol

3r: de l'11 al 15 de juliol

4t: del 18 al 22 de juliol

ESTRUCTURA
DEL CASAL
Torns



Grup Infants nascuts entre el 2008 i el 2016
Grup petit intergeneracional
Màxim 20 infants
Petit format i familiar
Aprenentatge cooperatiu
Propostes flexibles a les diferents edats
Petits grups en activitats concretes

ESTRUCTURA
DEL CASAL



Objectius
Treballar la confiança i l'autonomia personal

Reconeixement de l'entorn

Generar espais d'aprenentatge intergeneracional 

mitjançant el petit grup

Participar de la cultura popular en primera mà

Estimular la participació activa dels infants a 

través de l'experiència vivencial

PROPOSTA
EDUCATIVA



Cultura popular            Centre d'interès

Interacció amb La Sagrera

Raconets

Contacontes

Visita d'entitats relacionades amb la cultura 

popular 

Participació activa en la vida de l'hort i la 

compostadora

Sortides

Tallers de cuina

PROPOSTA
EDUCATIVA
Com?



Bon dia

Esmorzar en col·lectiu

Dinàmiques amb l'entorn

Tallers diversos relacionats amb el 

centre d'interès

Jocs 

Interacció amb el barri

EL DIA A DIA
AL CASAL
Matí 
9-13h



EL DIA A DIA
AL CASAL

Dinar a la mateixa Torre
Treballar la consciència alimentària 
amb els infants i a través del servei de 
càtering.
Incorporar les tasques quotidianes

Temps lliure dinamitzat

Facilitar recursos pedagògics

Migdia
13-15 h



Racons

Contacontes i biblioteca

Taller

Entitat convidada

Tancament infants-monitors-famílies

EL DIA A DIA
AL CASAL
Tarda
15-16:30 h



SORTIDES
SETMANALS
Entorn Entorn el centre d'interès i els espais 

naturals 

Complint amb els objectius pedagògics

Fent ús del transport públic 



Cada setmana anirem a CEM Can Dragó

Garantim la ràtio segura de monitors 

en relació al grup

Portem tovallola, crema solar i gorra

Sortida en clau lúdica

SORTIDES
SETMANALS
Piscina



Garantim la titulació oficial de tot el 

monitoratge

1 director de lleure, 1 monitor de lleure i 2 

estudiants en pràctiques

Responsable de prevenció i higiene amb la 

formació reglada per la Generalitat

 MONITORATGE



Ens adaptarem a les mesures 

sociosanitàries de cada moment

Normes de distància i mascaretes

Desinfecció de material i espais

2 anys d'experiència de casal en 

pandèmia

MESURES
SOCIOSANITÀRIES



Preu de cada torn
De 9 a 16:30 h (servei menjador inclòs): 121,10 €
De 9 a 13 h i de 15 a 16:30 h (sense servei de menjador): 91,10 €

Acollida de 8 a 9 h (només si hi ha un mínim de 5 infants)
3 € / dia
 

Servei de migdia puntual (avisant el dia anterior):
 6,50€

EL DIA A DIA
AL CASAL
Preus



PROCÉS 
D'INSCRIPCIÓ  Preinscripció virtual al web de l'Ajuntament T'estiu Molt 1.

         barcelona.cat/vacances/ca/inscripcions
         A partir del dia 23 d'abril a les 00.01h

     2. Des de la Torre de La Sagrera s'enviarà un correu de
          confirmació a tots els infants admesos amb els passos a
          seguir per fer la inscripció.

     3.  Inscripció al web de la Torre de La Sagrera torrelasagrera.cat
           Només per aquells infants admesos.
           La inscripció no es farà efectiva fins que no estigui fet el
           pagament (total o fraccionat) en un termini de  3 dies  com a
           màxim des de la rebuda del correu de confirmació de plaça
           per part de Torre.



ANUL·LACIONS

Les famílies poden anul·lar la inscripció fins a 15 dies abans 

de l'inici del casal. Després només se'ls hi retornarà el 50%.

La Torre pot anul·lar un torn per falta d'inscrits com a 

màxim 15 dies abans de l'inici del casal retornant la totalitat 

de la inscripció.



AJUDES
ECONÒMIQUES www.barcelona.cat/vacances/ca/ajuts-a-les-families

Del 24 d'abril al 21 de maig 

Per poder fer aquest tràmit serà necessari disposar del codi 
IDALU  i el codi PIN, aquest últim el facilitarem a la Torre. 
Resolució provisional d'ajudes: 30 de maig.
Període de reclamacions: del 31 de maig al 14 de juny.
Llista definitiva: 18 de juny.
Formalització de la inscripció de persones amb beca: a partir 
del 30 de maig.
Com a novetat, les persones becades rebran un SMS que 
substitueix la signatura a mà.



INFANTS AMB 
DISCAPACITAT Petició de monitor de suport del 

27 d'abril al 27 de maig 

Informar la Torre per telèfon o per correu.

 Infants majors de 6 anys amb el certificat que 
acrediti com a mínim el 33% de discapacitat, 
emès per un Centre d’Atenció a Persones amb 
Discapacitat (CAD) de la Generalitat de 
Catalunya.



barcelona.cat/vacances edubcn.cat

Preinscripció i beques Consulta IDALU



MOLTES
GRÀCIES!
TORRE DE LA SAGRERA

Per a més info:
info@torrelasagrera.cat
T 931 538 381


