
 



Aquest any el casal se centrarà en la puresa, la frescor i la transparència.  

En una substància sense olor, sense sabor i sense color. Però que sense ella no hi ha vida.  

Es una substància que corre per tot arreu : a l'univers, al planeta terra, al cel, a les plantes, a sota terra, en els animals , ...  

La trobem també amb moltes formes, en petits rajolins i de vegades en grans quantitats, gairebé infinites !!!   

Com si fos boira o al cel en forma de núvol o be forta i blanca però molt freda o líquida i transparent que cau de cel !!!  

Ho heu endevinat ???   Aquest any farem : 

EL CASAL DE L'AIGUA !!! 
Visitarem fonts i  espais per jugar amb l'aigua.  

Trobarem personatges líquids, personatges transparents, la boira, els núvols, el gel ...   

Farem experiments amb líquids i colors. Jugarem amb molts materials diferents i motivadors relacionats amb l’aigua.!!! Us 
proposem com cada any el nostre casal petit i familiar en el qual els participants poden gaudir d'espais de temps lliure i 

d'activitats motivadores i diferents pensades per nous exploradors i bons descobridors. 



INFORMACIÓ BÀSICA:  

HORARIS  

 

PREUS 

Dinar: 40€/setmana / Un dinar:10€ 

 

 

Per més INFORMACIÓ:   

 Al mail   casalscjt@escolapia.cat 
 Al Telèfon   646720326  
 Presencial  Dimecres (8:45h a 9:45h)  

A partir del 15 de maig  

Edats: nascuts al 2017  i fins a 1r de primària   

La inscripció:    sitges.escolapia.cat   

Cal adjuntar:   

 Autorització signada  
 Fotocòpia Targeta Seguretat Social.   

Dates d’inscripció: del 20 de maig al 3 de juny 

Reunió famílies: dia 17 de maig a les 17:15h a 
la sala d’actes  

 

MATÍ  MENJADOR  TARDA  
9h a13:30h 13:30h a 15:30h  15:30h a 17h  

SETMANES MATÍ I TARDA  MATÍ 
1 setmana  110€ 80€ 
2 setmanes 200€ 150€ 
3 setmanes 270€ 210€ 
4 setmanes 320€ 260€ 
5 setmanes 350€ 300€ 



 

 

 

 

 

 

Segueix-nos! 

https://casalescolapia.wordpress.com/ 


