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1. INTRODUCCIÓ 

Activitat dirigida a alumnes de p3  a 2n de primària 

El Casal d’estiu del curs 2018-2019, ha viscut un canvi important envers la Direcció, organització i 

inscripcions. 

 

Des de els seus inicis al curs 2011-2012, ha estat Dirigit i organitzat per l’Oriol Ymbert, mestre de 

l’escola Ntra. Sra. de Lurdes, i per motius laborals, aquest any ha cedit la seva direcció a Marc Martínez 

i Alex Miró, monitors de l’escola, i tots dos amb titulació de Director de Lleure. 

 

Amb aquest canvi de direcció, les activitats del Casal, han patit una gran transformació de varietat 

lúdica que ha portat a que el Casal hagi tingut un gran èxit, i ha sigut tant, que segons anaven avançant 

els dies de Casal, les inscripcions no paraven d’augmentar. Més endavant, farem un resum de dades. 

 

Una altra novetat que ha tingut aquest any el Casal, han sigut les inscripcions, que s’han fet “online” 

amb pagament automàtic per mitjà de targeta bancària (Plataforma Ampasoft), novetat que ha tingut 

molt bona rebuda per a tots els usuaris. 

 

 

2. DATES DEL CASAL I ALUMNES INSCRITS 

Del 25 de juny al 27 de juny 110 alumnes inscrits 

De l’1 de juliol al 5 de juliol 120 alumnes inscrits 

Del 8 de juliol al 12 de juliol 110 alumnes inscrits 

Del 15 de juliol al 19 de juliol 80 alumnes inscrits 

Del 22 de juliol al 26 de juliol 50 alumnes inscrits 

Del 29 de juliol al 31 de juliol  Aquesta última setmana, finalment no es va du a terme per falta 

d’inscripcions. 

 

3. ACTIVITATS DEL CASAL 

Fora de l’escola: 

Piscina Vallparc pels nens de p4 a 2n 

Sortida a la Casa de Colònies de Can Montcau 

Aquarium de Barcelona 

Zoo de Barcelona 

Gnomo Parc  

Jalpi aventura 

Casa Marc Castanyer d’Hostalets de Balenyà 

  



Dins l’escola: 

Inflables aquàtics 

Piscina de Boles 

Piscines de plàstic 

Activitat de TRICICLES I BIPERS CARRERAS 

Mag Raul 

Taller de Kapla 

Rally Lurdes 

Manualitats 

Musica  

I moltes aventures més 

 

4. IMATGES 

 

 

 

 

 

 


