
	



Calendari: 28 de juny al 30 de juliol i  del 30 d’agost al 10 de 
setembre 

	
Juny - Juliol 2021 

 

Agost - Setembre 2021 
 DL DM DX DJ DV DS DG  DL DM DX DJ DV DS DG 
S1 28 29 30 1 2 3 4 S6 30 31 1 2 3 4 5 
S2 5 6 7 8 9 10 11 S7 6 7 8 9 10 11 12 
S3 12 13 14 15 16 17 18  13 14 15 16 17 18 19 
S4 19 20 21 22 23 24 25  20 21 22 23 24 25 26 
27 26 27 28 29 30 31   27 28 29 30    

 
PREUS  

Opcions Horàries 
Preu per Setmanes Preus Casals complets 

S1 

(4 dies) 
S2 a S7 

(5 dies) 
Complet 

(7 setmanes) 
Complet 

( juny - juliol) 

Opció A (9 a 13 h) 40€ 45€ 279€ 209€ 

Opció B (9 a 15 h) 76€ 92€ 565€ 421,80€ 

Opció C (9 a 17 h) 84€ 100€ 615€ 459,80€ 

Opció D (13 a 17h) 60€ 70€ 432€ 323€ 

Acollida (8 a 9 h)  12€ 15€ 94,5€ 68,80€ 

 
Inscripcions:  
Per sol·licitar plaça al casal és necessari omplir el formulari d’inscripció 
que trobareu al nostre lloc web https://lleureka.org/casals-infantils/  
Podran participar del casal els nens i nenes nascuts entre el 2018 (3 
anys fets el dia d’inici del casal) i 2009. 
El casal disposa d’un màxim de 40 places sempre que les mesures 
sanitàries ens permetin aquest aforament.  
El pagament es farà per transferència bancària al número de compte i 
seguint les instruccions que us farem arribar per correu electrònic una 
vegada confirmada la inscripció. 

 
 
Dinar: 
Aquest any disposarem de servei de càtering de línia calenta, el preu del 
menú són 5€/dia i ja està inclòs en el preu de les opcions B, C i D.  
Les al·lèrgies i intolerància seran contemplades (caldrà especificar-ho 
molt bé a la fitxa d’inscripció i adjuntar el certificat mèdic en la 
documentació requerida).   

 
Estructura del casal:  
 
Dilluns i dimarts: Els dos primers dies de la setmana estaran dedicats 

a acostar-nos al fil conductor mitjançant activitats, jocs i tallers.  

Dimecres: Anem a jugar a la platja (sempre que el temps ho permeti).  

Dijous: Sortides d’entorn (de 9 a 13h) Les aventures del casal ens 

portaran a diferents indrets del municipi.  

 
Què farem: 
 
El Laboratori Lleureka torna a obrir les portes, en aquesta ocasió el  
professor Koolinquiet ens comunica que ha rebut una carta estranya 
amb uns mapes i gràfics que no entén massa bé. 

Aquesta carta ens farà descobrir setmana a setmana diferents 
disciplines científiques, cultures, llibres, personatges... per aconseguir-
ho realitzarem:  jocs, dinàmiques, experiments i molta diversió, tot 
procurant oferir un espai lliure i respectuós per l’infant, on la cooperació 
sigui l’eix vertebrador de totes les activitats.  

  

 


