
CASAL EL BLAUET ESTIU 2018 
 
1. INFORMACIONS 
 
REUNIÓ DE FAMÍLIES 
Divendres 8 de juny , a les 19h al local dels Naturalistes (Carrer de les 
Monges, 20, 17007 Girona). Els infants també hi estan convidats. 
 
▪ Calendari: 
- Del 25 de juny al 27 de juliol. 
- Del 3 al 7 de setembre 
 
▪ Horari: 
- 8:30h a 9h Acollida matinal 
- 9h a 9:30h Arribada al casal 
- 9:40h Joc de bon dia 
- 10h Esmorzar 
- 10:30h Activitat principal 
- 12:15h Jocs de cloenda 
- 13h  Recollida dels infants 
- 13:30h – 15h Dinar (amb carmanyola) 
 
2. OBJECTIUS GENERALS DEL CASAL 
El Blauet pretén ser un espai on les nenes i els nens desfruitin, aprenguin de la 
naturalesa i convisquin més profundament amb el medi ambient, aprenent a 
respectar la natura en tota la seva amplitud.  
Volem estimular la curiositat per l’entorn, potenciar l’actitud crítica, els hàbits de 
reflexió i les inquietuds vers el món natural, així com motivar els infants perquè 
desenvolupin actituds de sensibilitat i respecte envers la diversitat de maneres 
de ser i de viure.  
 
3. CONTACTES 
▪ Tlf. Naturalistes 633 65 16 62  
▪ Tlf. Judit 639 46 26 17  
 
4. A TENIR EN COMPTE 
▪ És important respectar l’horari d’entrada i sortida , especialment els dies 
d’excursió. 
▪ Cada dia cal portar la motxilla amb esmorzar i aigua (sempre millor en una 
carmanyola, bock’n roll, etc. i cantimplora, que en envasos d’un sol ús) i una 
muda de recanvi que es pot deixar al casal. 
▪ Els dies d’excursió és important portar calçat i motxilla adequats  i gorra  si 
es considera necessari. 
▪ Els pagaments puntuals (colònies, menjador) es poden pagar en efectiu a la 
Judit (sisplau porteu-ho just per si no tenim canvi) 
▪ Tenim nevera per guardar les carmanyoles del dinar, i microones per poder-lo 
escalfar si convé. 
 
 
 
 



5. PROGRAMACIÓ  
 

 
 
► COSES A TENIR EN COMPTE (marcades a la programació amb un *) 
 
DJ 19- DV 20: ACAMPADA a Brunyola. Hi ha casal normal per aquelles 
famílies que optin per no anar a l’acampada. 
Dimecres 25: Hi ha casal (tot i que és Sant Jaume) 
 
▪ A la programació hem posat l’activitat principal de cada dia. A part d’aquesta, 
anirem combinant diferents activitats. Els dies de molta calor també es poden 
fer jocs d’aigua, així que és important portar sempre una muda de recanvi. 
 
 
 
 


