
Viu l’estiu 2022



UN NOU ESTIU

BENVINGUTS I BENVINGUDES

AQUEST ESTIU  

TENIM GANES DE GRESCA!!!

Visita als gegants 2021



ENS PRESENTEM



SOM ADHARA de Lleure Jordi Turull

● Som una entitat d’Escola Pia de Catalunya 
que  des de l’any 1964 ens dediquem a 
l’educació  dels infants i joves a través del 
lleure.

● QUÈ FEM ADHARA

https://adhara.lleurejorditurull.cat/oferta-educativa/que-fem/


Equip de monitors i monitores: 

● Guillem Pons 
● Carolina Ruiz 
● Arnau Vall 
● Cristina Perez
● Isabel Caro
● Arlet Gonzalez
● Clàudia Bernard 
● Álvaro Perez
● Palmira Cortès
● Marc Linder 
● Garlota Galvez

● Joaquim Castejón
● Marta Serra
● Biel Gonzalez

Sortida a l’Ortoll 2021



UN CASAL DE VILANOVA
Coneixerem  
Descobrirem  
Gaudirem

Visitarem  
Recorrerem  
Investigarem

El Centre d’interès d’aquest any serà : 

VILANOVA I LA SEVA HISTÒRIA
 
● Valor cultural de la transmissió oral
● Memòria històrica 
● Intergeneracionalitat 



Un casal educatiu 

● Els objectius:
○ Descobrir maneres de passar un temps lliure 

divers i que ens enriqueixi
○ Adquirir una mirada crítica del què ens envolta 
○ Inventar alternatives de futur constructives 

● Les activitats:
○ Activitats intergeneracionals, jocs, tallers, 

sortides, esport, dinàmiques de grup,  sortides 
amb aigua, vermuts, espectacles culturals, 
platja, visites d’entitats, espais de reflexió, 
projectes de grup, … 

Taller de retolació 2021



Estructura setmana 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9.00-9.15 ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA

9.15-9.45 RONDA - COM ESTEM? 

9.45-10.45 JOCS 

Coneixença 

JOCS AIGUA JOCS

Grans jocs 

SORTIDA ACTIVITATS DIVERSES

Jocs, dinàmiques  i tallers

10.45-11.15 ESBARJO

11.15-12.45 ACTIVITAT 

CENTRE D’INTERÈS 

Taller Plàstic ACTIVITAT

CENTRE D’INTERÈS

SORTIDA ACTIVITAT 

CENTRE D’INTERÈS

+ Vermut

12.45-13.00 RONDA  - COM MARXEM? 

13.00-15:00 MIGDIA



● Entrada per la porta del pati gran 

● Recollida per la porta del pati gran 

● Sempre hi haurà un/a monitor/a de cada 

grup per atendre consultes 

● Els infants han de venir  vestits 

còmodes i per  poder-se  embrutar

● Baúl d’objectes perduts 

● Els dijous son dies límit per allargar 

o realitzar inscripcions per la 

següent setmana. 

Durant tot el casal 

AQUESTA NO !!!

Taller pintem amb el cos 2021



 Dinàmica de la setmana:  

● Dilluns a les 9h recollim:  
○ Documentació als que comencen 
○ Infantil: una muda  

● Dilluns si teniu tiquets esporàdics 
comenteu-ho al/la monitor/a

● Dimarts bossa d’aigua 
● Dijous samarreta del casal 
● Divendres abans rebreu informació de la 

setmana  (div 24 juny també) 

 CADA DIA :  crema , gorres, cantimplores (tot 
marcat  amb el nom) 

Dinàmica de cohesió 2021 



ESPAI MIGDIA

● Ens farà el menjar la  mateixa empresa 
que el fa  durant el curs: Serhs

● Mantenim el menú  saludable
● L’horari del menjador es:  

de 13h a 15h  
● Tiquets esporàdics al formulari de la 

web 
○ Cal comentar quin dia/es es 

quedaran a dinar 



La inscripció
web d’Adhara

● Dates:   Del 20  d’abril i fins 22 de maig
● Ampliació de setmanes : 

○ El preu serà de  setmana sola
○ Ho heu de fer màxim els dijous de la 

setmana anterior 

● A la web d’Adhara
○ Inscripcions amb beca fins al dia 8!!: 

■ Formulari beques (les dades)
■ Ens posarem en contacte amb 

vosaltres 
○ Inscripcions sense beques

■ Formulari 
■ No hi ha preinscripció 

● Cal lliurar els documents tots junts a 
secretaria de  l’escola

○ Full Inscripció 
○ Full Alfa (Imatge) 
○ Fotocòpia de la targeta de la Seguretat 

social o Mútua



PROTOCOLS  COVID

En la seva reunió del dia  30/03/2022, el PROCICAT va decidir deixar sense 
efecte els documents i protocols de l’àmbit de l’educació en el lleure i les 
instal·lacions juvenils relatius a la prevenció del COVID. 

Per tant, s’aplicaran al lleure les mateixes mesures de prevenció vigents que 
s’apliquen a la població en general.

Alhora, doncs, es deroguen els tràmits i els documents complementaris que es 
van crear en el marc dels plans sectorials de Joventut esmentats (com ara la 
declaració responsable conforme l'entitat organitzadora compleix els 
requeriments de prevenció i higiene).



SERÀ TOT 
UNA  
AVENTURA

Ens ho passarem 
millor que mai  !!

Això us ho podem  
garantir.

Ens veiem al casal aquest 
estiu  !!



US ESPEREM AMB IL·LUSIÓ


