
 

INFORMACIÓ QUE HE DE SABER! 

OPCIONS D’HORARIS 

CASAL DE 9.00H A 14.00H 

CASAL DE 9.00H A 15.00H* 

CASAL DE 9.00H A 17.00H* 

SERVEI D’ACOLLIDA 8.00H A 9.00H 

*INCLOU SERVEI DE MENJADOR 



CASAL “EL MÓN DELS CONTES” 

Vols viure un estiu ple de fantasia amb els personatges dels teus 

contes preferits? Conèixer en Pinotxo, els Tres Porquets, 

l’Aneguet Lleig o la Bella i la Bèstia? Si vens al Casal d’Estiu del 

Col·legi Sant Josep podràs gaudir d’això i molt més! 

Moltes aventures acompanyats d’aquests 

personatges tan màgics com divertits: jocs d’aigua, 

tallers de pintura, manualitats, jocs, activitats 

preesportives, gimcanes, visites fora de l’escola...tot 

en un entorn ple de fantasia i on hi destaquen tots 

els valors que es poden extreure dels contes infantils tan estimats 

pels nostres petits. 

Mitjançant els contes desenvoluparem les relacions socials i les 

capacitats motrius, l’expressió i la cooperació entre els participants; 

i, per sobre de tot, aprendrem valors i actituds que ens facin créixer 

com a persones. 

Dirigit a: p3, p4 i p5. 

 

CAMPUS FUTBOL SALA SANT JOSEP 

Vols arrasar al pati de l’escola durant els partits de futbol? Vols 

convertir-te en el “pichichi” de l’escola rodejat dels teus amics 

gaudint d’un estiu inoblidable? Fes-li un gol a l’estiu i apunta’t al 

Campus de Futbol del Col·legi Sant Josep! 

El Campus de Futbol Sala és una forma divertida de gaudir d’aquest 

esport en companyia d’amics i amigues de l’escola i adquirir una bona 

base tècnic - tàctica que et permeti convertir-te en un crack del 

futbol.  

S’hi realitzaran activitats diàries en les que s’introduiran aspectes 

tècnics, tàctics i físics relacionats directament amb el futbol sala i, 

en tot cas, adaptat a cada grup d’edat. A més, realitzarem altres 

activitats complementàries com natació, altres esports, activitats 

lúdiques, competicions, sessions teòriques, visionats de partits, 

sortides,... 

Aquest campus està dissenyat amb un horari de 9:00h a 14:00h però 

qui ho vulgui, pot escollir quedar-se fins les 17:00h on dinaran i 

realitzaran activitats vinculades al món del lleure. 

Dirigit a: Primària. 

 


