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PRESENTACIÓ 
 

El programa de casals d’aquest estiu té dos períodes diferenciats quant a organització, inscripció i 
pagament: 
 

- Del 22 de juny al 7 d’agost (7 setmanes) 
- Del 24 d’agost al 10 de setembre (3 setmanes) 
 

Degut a l’estat actual de pandèmia, ja sabeu que els casals hauran de complir els protocols de seguretat i 
higiene que ens vagi marcant l’administració corresponent. Els grups seran nuclis de convivència reduïts i 
haurem de vetllar per mantenir la distància de seguretat entre els participants.  
 

Tot i això volem que els vostres fills i filles puguin gaudir del seu temps de lleure, practicant o jugant a allò 
que més els agrada, recuperant el sentit de comunitat i el retrobament amb els altres companys.  
 

El nostre equip de monitoratge té moltes ganes d’acompanyar-los en el seu desenvolupament i creixement 
personal, d’ajudar-los a autogestionar-se i a ser cada cop més autònoms. La gestió de la cura i benestar 
dels nostres infants és una de les funcions principals dels monitors d’estiu. Dia a dia, aniran establint un 
vincle important amb el grup, procurant que cada nen/a se senti estimat, valorat i respectat pel seu entorn.  
 

Les activitats de lleure, pel fet de no estar subjectes a un currículum preestablert, es van adaptant a l’estat 
emocional o de cansament dels nens i nenes i a les necessitats de cada moment 
 

El nostre equip de monitoratge propiciarà que als casals es generin  “moments formatius” com aquests: 
 

 Moments on es fomenta la capacitat d’iniciativa: l’infant o jove és el protagonista, s’escolten les seves 
propostes, es valora la seva viabilitat i, si s’escau, es duen a terme. 
 

 Moments on cal organitzar-se la pròpia activitat, propiciant l’autogestió. 
 

 Moments de joc no dirigit i propostes pensades per potenciar la creativitat  
 

 Moments on s’educa la responsabilitat i  es dedica temps per practicar i instaurar nous hàbits, 
aprendre a assumir rols o càrrecs. 

 

 S’educa també en la solidaritat, la cooperació i la sensibilitat d’aprendre a pensar no només “en mi” 
sinó també “en nosaltres”; en “com puc conciliar les meves necessitats amb la dels altres”. 

 

 Propiciem també els moments d’autoavaluació ́i pensament crític, moments de reflexió́ en petit grup 
on valorarem per exemple com ens sentim, com ha anat el dia, què ens ha agradat més, què hauríem 
fet diferent. O bé si hem tingut algun conflicte,  com l’hem resolt, si encara està pendent, com el 
podríem tancar.  Aquestes preguntes ajuden els infants i joves a avaluar el seu dia a dia i a prendre 
consciència d’allò que han fet.  

 
L’eix d’animació o fil conductor és una de les eines que s’utilitzen per programar les activitats dels casals. Una 
bona dosi d’intriga, aventura i misteri aporta emoció i potencia la creativitat dels infants. Els porta a situar‐se 
en una història, uns personatges i una ambientació, on hauran de desenvolupar competències que després 
podran transferir al món real. 
 
Ens espera un estiu en el qual organitzadors, participants i monitoratge desenvoluparem la capacitat 
d’adaptació a nous reptes, nous hàbits, noves maneres de jugar i de relacionar-nos. 
 
Si ens voleu acompanyar, us esperem als nostres casals Aula Oberta Estiu 2020! 
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EL CASAL DE PARVULARI   
 

Edats  
Per a nens i nenes que hauran acabat P3,P4 i P5  
 

Dates  
Setm. 0: del 22 al 26 de juny (4 dies)  
Setm. 1: del 30 de juny al 3 de juliol  (4 dies) 
Setm. 2: del 6 al 10 de juliol  
Setm. 3: del 13 al 17 de juliol  
Setm. 4: del 20 al 24 de juliol  
Setm. 5: del 27 al 31 de juliol  
Setm. 6: del 3 al 7 d’agost 
 

Horari  
De 8.30h a 16.30h, horari d’activitats del casal, amb menjador inclòs. Opció “només matí” consultar places. 
Arribada esglaonada entre 8.00h i 8.30h 
Recollida esglaonada entre 16.30h i 17.00h 
Acollida matinal des de les 7.45h i Permanències fins a les 18.00h 
Serveis gratuïts, tot i que caldrà inscripció ́ prèvia al moment d’omplir la Fitxa d’autorització que se us farà arribar per e-mail 
 

Preu 
Setmanes 0 i 1: 134€/setm     Resta de setmanes: 167,50€/setm    
Dinar i berenar inclosos 
Descomptes per acumulació de setmanes: 
-si es fan tres setmanes de casal, 134€ la 3a setmana 
-si es fan quatre o cinc setmanes, 120€ /setm la 4a i 5a setmana 
-si es fan sis o set setmanes de casal, 105€ la 6a i 7a setmana 
 

Activitats i funcionament del casal 
Els nens i nenes estaran dividits en grupets de màxim 10 infants, que es faran tenint en compte la seva edat, grup classe 
i amics de referència, tant com ens sigui possible, però respectant les ràtios per damunt de tot.  
 

Cada grup tindrà el seu monitor/a i la seva pròpia aula, on deixareu al matí els infants a partir de les 8 i on els anireu a 
recollir entre 2/4 de 5 i les 5 de la tarda. 
 

Farem les activitats habituals d’aquest casal (jocs, storytelling, bicicletada, tallers diversos de plàstica, cuina, experiments, 
construccions, bany a la piscina, psicomotricitat, cançons...) amb les mesures de distància, higiene i desinfecció que els 
protocols Covid-19 estableixin. Desestimarem aquelles activitats que no puguin adaptar-se a aquests requisits. 
 

Moltes activitats aniran lligades al fil conductor; Volem organitzar una excursió a la Lluna! Sabem com és? Quin transport 
necessitarem? Com ens hauríem de preparar? Com ens la imaginem? Què ens agradaria trobar en arribar?  
 

Després de dinar, cada grup farà descans o migdiada a la seva aula, mantenint la distància de 2m.  Cada participant haurà 
de portar i endur-se el seu llençol cada dia, així com la seva tovallola de bany i altres estris personals. 
 

A la tarda continuarem amb els tallers, jocs o activitats programades, preparades pel nostre equip de monitors. I 
puntualment tindrem també algun espectacle, concert o activitat sorpresa. 
 

A les 16.20h obrirem la porta de l’escola per començar, de forma esglaonada, la recollida dels participants. 
 

Coordinació i equip 
Comptem amb un equip de monitoratge propi d’Aula Oberta preparat perquè nens i nenes gaudeixin d’un temps de 
lleure lúdic i formatiu alhora. Coneixen la nostra manera de funcionar, el nostre tarannà i en molts casos han fet també 
extraescolars o suport d’aula als nostres infants. Estaran coordinats per l’Ana Nadal, directora de lleure, una de les 
responsables del temps de migdia de l’escola i de l’acompanyament als cursets de natació durant el curs.
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CASAL SUMMER ADVENTURE SCHOOL  (S.A.S) 
 
Edats  
Per a nens i nenes de P5 i primària 

 

Dates  
De dimarts 30 de juny a divendres 31 de juliol (cinc setmanes, dilluns 29 de juny és festa local)  
 

Horari  
De 8.30h a 16.30h, horari d’activitats del casal, amb dinar inclòs. Opció “només matí” consultar places. 
 
Arribada esglaonada entre 8.00h i 8.30h 
Recollida esglaonada entre 16.30h i 17.00h 
 
Acollida matinal des de les 7.45h i Permanències fins a les 18.00h 
Serveis gratuïts, tot i que caldrà inscripció ́ prèvia al moment d’omplir la Fitxa d’autorització que se us farà arribar per  
e-mail. 
 

Preu  
Primera setmana (4 dies): 151€/setm      
Resta de setmanes: 188€/setm     
Dinar i berenar inclosos 
 
Descomptes per acumulació de setmanes: 
-si es fan tres setmanes de casal, 151€ la 3a setmana 
-si es fan quatre o cinc setmanes, 132€ /setm la 4a i 5a setmana 

 
Activitats i funcionament del casal 
Aquest casal està organitzat pedagògicament per CIC Idiomes. L’equip dels S.A.S de tots els centres on es farà aquest 
programa ja s’ha posat en marxa i estan preparant un munt d’activitats en grups reduïts per a aquest estiu.  
 

Cada grup de màxim 10 participants tindrà el seu monitor de parla anglesa i la seva aula, on deixaran sempre el seu 
material. A la circular que enviarem a tots els inscrits us donarem més detalls sobre els punts d’arribada i recollida del 
alumnes, material a dur i altres aspectes de funcionament. 
 
El Fil Conductor d’aquesta edició del SAS és Saviours of the Universe 2020  

L’emperador Sid està causant problemes a l’univers robant les poderoses pedres de la saviesa. Perseguirem 
l’emperador per tots els planetes impedint que els extraterrestres que hi resideixen es tornin egoistes, mandrosos, 
s’embrutin o s’enfadin. Si aconseguim recuperar les vuit pedres, l’emperador haurà de marxar a casa i restablirà la pau 
a l’univers. A través de la ciència i els jocs s’endinsaran en el món de les emocions i dels costums. 
 
Farem immersió lingüística tot el dia amb classes, jocs, reptes, tallers, racons, manualitats, bany a la piscina, cançons i 
balls diferents per a cada grup d’edat.  I necessitarem la llengua anglesa per fer les connexions interestelars via Internet 
amb altres comunitats alienígenes! 

 
Coordinació i equip 
Totes les activitats seran conduïdes en anglès pels monitors i professors de CIC Idiomes.  
A Thau Sant Cugat l’equip de coordinació del casal seran l’Ariadna Martínez, el Lluís Ortega (titulats en lleure i 
professors de CIC Idiomes) i la Raquel Gómez (coordinadora CIC Idiomes Sant Cugat). 
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CASAL THAUNOLÒGIK PLUS 
 

Edats  
Per a nois i noies de 3r de primària a 2n ESO  

 
Dates  
Del 6 al 31 de juliol (4 setmanes). Inscripció per setmanes  

 
Horari  
De 8.30h a 16.30h, horari d’activitats del casal, amb dinar inclòs. Opció “només matí” consultar places. 
Arribada esglaonada entre 8.00h i 8.30h 
Recollida esglaonada entre 16.30h i 17.00h 
Acollida matinal des de les 7.45h i Permanències fins a les 18.00h  
Serveis gratuïts, tot i que caldrà inscripció ́ prèvia al moment d’omplir la Fitxa d’autorització que se us farà arribar per  

e-mail. 

 
Preu 
167,50€/setm 
Dinar i berenar inclosos 
Descomptes per acumulació de setmanes: 
-si es fan tres setmanes del casal, 134€ la 3a setmana 
-si es fan les quatre, 120€ /setm la 4a setmana 

 
Activitats i funcionament del casal  
Combinarem activitats de robòtica, programació, noves tecnologies amb activitats físiques i de lleure a l’aire lliure, fora 
de l’aula. També hi haurà tallers relacionats amb la gestió de les emocions. 
A partir de diferents reptes i missions i utilitzant la metodologia STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and 
Maths) contribuirem a fomentar la creativitat, el pensament crític, la imaginació, el treball en equip, la resolució de 
problemes i l’aprenentatge transversal.  
 
-Programarem amb LEGO Mindstorms, MBOT, Python 
-Idearem amb APP INVENTOR  
-Dissenyarem i farem impressions 3D amb Tinkercad 
-Treballarem de forma lúdica els conceptes de la física (òptica, mecànica, electromagnetisme)  
-Jocs per potenciar el pensament computacional  
-Experiments científics 
-Creació de videojocs amb CODECOMBAT i de les nostres pròpies històries amb TYNKER 
-Activitat física diària (taller d’arts marcials, jocs motrius, sortides pels voltants de l’escola…)  
-Bany en grups reduïts a la piscina de l’escola 
 

I la setmana amb més participants organitzarem un emocionant ROOM SCAPE  
 
Cada grup de 10 participants tindrà la seva aula i monitor especialista responsable.  
En funció del nombre de grups que hi hagi en aquest casal, us informarem més endavant de quin serà el punt d’arribada 
i recollida dels alumnes. 
 

Coordinació i equip 
El casal està preparat per Anna Domingo, coordinadora de Robotix-Aula Oberta, llicenciada en pedagogia i  directora de 
lleure; Gerard Solanes, professor de tecnologia i física d’ESO, graduat en física i monitor de lleure. També s’incorporarà 
a aquest equip de treball l’Uriel Piqueras, CFGS en tecnologia i informàtica, mestre de primària, cinturó negre de Tai 
Jitsu i amb una important trajectòria com a monitor i director de lleure. 
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ESTIU EN DANSA 
 
Edats  
P5, primària, 1r i 2n ESO  
 

Dates  
Setm. 0: del 22 al 26 de juny (4 dies)  
Setm. 1: del 30 de juny al 3 de juliol  (4 dies) 
Setm. 2: del 6 al 10 de juliol  
Setm. 3: del 13 al 17 de juliol  
Setm. 4: del 20 al 24 de juliol  
Setm. 5: del 27 al 31 de juliol  
Setm. 6: del 3 al 7 d’agost 

 
Horari  
De 8.30h a 16.30h, horari d’activitats del casal, amb menjador inclòs. Opció “només matí” consultar places. 
Arribada esglaonada entre 8.00h i 8.30h 
Recollida esglaonada entre 16.30h i 17.00h 
 
Acollida matinal des de les 7.45h i Permanències fins a les 18.00h  
Serveis gratuïts, tot i que caldrà inscripció ́ prèvia al moment d’omplir la Fitxa d’autorització que se us farà arribar per 

e-mail. 

 
Preu 
Setmana 0 i 1: 134€/setm      
Resta de setmanes: 167,50€/setm     
Dinar i berenar inclosos 
 

Descomptes per acumulació de setmanes: 
-si es fan tres setmanes de casal, 134€ la 3a setmana 
-si es fan quatre o cinc setmanes, 120€ /setm la 4a i 5a setmana 
-si es fan sis o set setmanes de casal, 105€ la 6a i 7a setmana 
 

Activitats i funcionament del casal 
Farem grups reduïts de convivència, i cadascun tindrà la seva monitora-tutora de referència. 
Cada setmana tindrem un fil conductor i al seu voltant muntarem les coreografies, tallers i activitats, adaptant-les a 
les mesures de seguretat i higiene establertes: gimnàstica rítmica i aparells (cèrcol, pilota, maces, corda, cinta), balls 
esportius i de saló en línia (foxtrot, tango, txatxatxà, rock&roll, vals), els musicals moderns, el circ contemporani, el món 
de les emocions i els quatre elements de la natura. 
 

A més de l’aprenentatge i pràctica coordinativa d’habilitats i passos, i del muntatge de coreografies, les activitats 
habituals del casal són: tallers de manualitats i berenars temàtics, zumba, bany i aquagym a la piscina, i la preparació 
d’un videoclip setmanal.  
  
Aquest estiu no us podrem convidar a l’espectacle-cloenda de cada setmana. Però ho organitzarem per passar-vos 
alguna gravació o fer-los en streaming. 
 

 
Coordinació i equip 
El casal està  preparat, una edició més,  per les monitores de Gimdansa Aula Oberta  Carla Mendoza, Lydia Díaz, 
Bego Béjar, Mar Vives.  
Carla i Bego, cordinadores. 

 



 

7 
 

CASALS ESTIU AULA OBERTA 2020 - ESCOLA THAU SANT CUGAT     EDICIÓ COVID-19 

CASAL “FUTBOL i MÉS” 
 
Edats  
Per a nens i nenes que hauran acabat P5 i PRIMÀRIA 

 
Dates  
Setm. 0: del 22 al 26 de juny (4 dies)  
Setm. 1: del 30 de juny al 3 de juliol  (4 dies) 
Setm. 2: del 6 al 10 de juliol  
Setm. 3: del 13 al 17 de juliol  
Setm. 4: del 20 al 24 de juliol  
Setm. 5: del 27 al 31 de juliol  
Setm. 6: del 3 al 7 d’agost 

 
Horari  
De 8.30h a 16.30h, horari d’activitats del casal, amb menjador inclòs. Opció “només matí” consultar places. 
Arribada esglaonada entre 8:00h i 8.30h 
Recollida esglaonada entre 16.30h i 17.00h 
Acollida matinal des de les 7.45h i Permanències fins a les 18.00h 
Serveis gratuïts, tot i que caldrà inscripció ́ prèvia al moment d’omplir la Fitxa d’autorització que se us farà arribar per 

e-mail. 

 
Preu 
Setmana 0 i 1: 134€/setm 
Resta de setmanes: 167,50€/setm 
Dinar i berenar inclosos 
Descomptes per acumulació de setmanes: 
-si es fan tres setmanes de casal, 134€ la 3a setmana 
-si es fan quatre o cinc setmanes, 120€ /setm la 4a i 5a setmana 
-si es fan sis o set setmanes de casal, 105€ la 6a i 7a setmana 

 
Funcionament del casal 
Durant aquests dies de casal volem recuperar aquest joc de pilota que tant ens agrada i tant ens ha unit, 
reinventant tot allò que faci falta per poder recuperar-ne la pràctica. Això sí, haurem d’aprendre a respectar les 
noves normes de joc i seguretat! 
 

El nostre equip d’entrenadors ja està pensant, de forma creativa, activitats, reptes i jocs per desenvolupar tot el 
potencial físic i motriu dels participants. 
 

A més de treballar les habilitats tècniques i tàctiques pròpies del futbol, adaptades a les mesures de protecció Covid-19 
(exercicis de control i passada, conducció, xuts, punteria...) incorporarem més tallers, jocs i activitats variades per 
complementar el casal: jocs de raqueta, atletisme, activitats dirigides de fitness.... 
 

Farem grups reduïts de convivència, i cada grup tindrà el seu monitor-entrenador. Tindrem també el nostre auxiliar de 
parla anglesa vinculat al casal, encarregat de preparar i impartir  les english activities de cada setmana. 
 
Cada tarda ens banyarem en grups reduïts a la piscina de l’escola i farem tallers de STEAM i de creació (samarreta, 
clauer, estadi...). 

 
Coordinació i equip 
El casal estarà coordinat pel Francesc Solé, llicenciat en CAFE i mestre d’EF de l’escola. I pel Javi Granell, vetllador de 
l’escola, monitor esportiu amb una llarga trajectòria com a entrenador de F7 i F11. El monitoratge seran bona part dels 
entrenadors de la secció de Futbol Aula Oberta, més un monitor especialista per a les activitats d’anglès i alguns tallers 
puntuals. 
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CASALS D’AGOST-SETEMBRE 
 

CASAL INFANTIL agost-setembre 
Per a nens i nenes que el curs vinent faran P4 i P5  
Els que faran 1r de primària poden triar fer el casal infantil o els casals esportius de primària 
 

CASALS ESPORTIUS PRIMÀRIA agost-setembre 
Per a nens i nenes que el curs vinent faran primària  
En el moment de fer la inscripció haureu de triar entre futbol, bàsquet o gimdansa 
 

Dates  
Setm. 1: del 24 al 28 d’agost 
Setm. 2: del 31 d’agost al 4 de setembre   
Setm. 3: del 7 al 10 de setembre (4 dies) 
 

Horari  
De 8.30h a 16.30h, horari d’activitats del casal, amb menjador inclòs. Opció “només matí” consultar places. 

Arribada esglaonada entre 8:00h i 8.30h 
Recollida esglaonada entre 16.30h i 17.00h 

Acollida matinal des de les 7.45h i Permanències fins a les 18.00h  
Serveis gratuïts, tot i que caldrà inscripció ́ prèvia al moment d’omplir la Fitxa d’autorització que se us farà 
arribar per e-mail. 
 

Preu 
167,50€/set les setmanes 1 i 2 
134,00€/set la setmana 3 (4 dies) 
455€ tot el casal d’agost-setembre 
Dinar i berenar inclosos 
 

Activitats i funcionament del casal 
 

El casal infantil d’aquest període té el mateix programa d’activitats que el casal de parvulari de juliol (vegeu 
explicació d’aquesta activitat) però amb una altre fil conductor i context.  

Quant al funcionament, la previsió és també la mateixa, tot i que s’aniran actualitzant les mesures 
organitzatives i sanitàries d’acord amb el que vagin concretant les administracions corresponents. 

L’equip de monitoratge i coordinació serà també el mateix que en l’altre període de casals. 

 

En referència  als casals esportius de primària està previst també que siguin una continuïtat dels casals 
de futbol i  dansa de juny-juliol, quant a funcionament i monitoratge. Ampliem també l’opció de triar bàsquet 
com a modalitat de casal per tal de tornar a connectar amb aquest esport i amb el nostre equip d’entrenadors. 

Les activitats i tallers complementaris es plantejaran d’acord amb les mesures sanitàries que es vagin 
establint per a aquestes setmanes. 

L’equip de monitoratge i coordinació serà també el propi dels casals i extraescolars d’Aula Oberta. 
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INSCRIPCIONS 

 
Període de matrícula: del 21 al 28 de maig per als alumnes de l’escola 

El dia 29 acceptarem les inscripcions puntuals dels alumnes externs que ens ho hagin sol·licitat, en aquells casals i 
setmanes on hagin quedat places lliures. I a partir de l’1 de juny confeccionarem els grups i equips de monitors. 
 
La inscripció als casals s’ha de fer a la plataforma Clickedu. Entreu amb l’usuari i contrasenya habituals dins la finestra 
SERVEIS. Cliqueu EXTRAESCOLARS i us apareixeran les activitats en període de matrícula. Seleccioneu les setmanes 
que us interessen i cliqueu la pastilla “Alta Inscripció” que hi ha a la part de baix a l’esquerra.  
Si no us funciona la intranet, no sou de l’escola o ja ha finalitzat el període de matrícula, envieu un e-mail a 
aulaoberta@thausc.iccic.edu indicant el nom de l’alumne, la classe, l’activitat on voleu inscriure’l i les setmanes o 
període que us interessa.  
 

Per als casals de setembre, tindreu temps fins al 20 de juliol per fer la inscripció, via Clickedu o a secretaria Aula Oberta.  
 

Les places són limitades. Un cop finalitzat el període d’inscripció i organitzat els grups, no podrem anar 
admetent més participants als casals. 
 

Per acabar de formalitzar la matrícula dels casals haureu d’omplir i retornar una fitxa que se us farà arribar amb una 
declaració signada de l’estat de salut, l’autorització paterna i el calendari de vacunes actualitzat. En aquesta fitxa 
ens haureu d’indicar també si haureu de fer ús del servei d’acollida matinal de 7.45h a 8.00h o de les permanències de 
5.00h a 6.00h de la tarda. 
 

Pagament 
Els casals del 22 de juny al 7 d’agost  es facturaran la primera setmana d’agost a les mateixes dades bancàries on es 
tenen domiciliats els rebuts escolars. Els casals de la darrera setmana d’agost i les dues primeres de setembre es 
facturaran a mitjans de setembre 
Els alumnes externs hauran de fer un ingrés al número de compte  BBVA 0182 6035 45 0201503782 i adjuntar el resguard 
amb la fitxa de dades personals que se us farà arribar. 
 

Descomptes  
Sobre el preu/setmana, s’apliquen a partir de la 3a setmana del mateix casal (veure a cada modalitat) 
Opció “Només matí sense dinar” 30% de reducció sobre l’import total. Opció Matí + dinar: 10% de reducció sobre l’import 
total. Tindran preferència de plaça els que necessitin jornada sencera, dins del període d’inscripció marcat. 
Sobre el preu total:  
-3r fill escolaritzat a Thau: 25% de descompte  
-4t fill escolaritzat a Thau: 50% de descompte  
-a partir de 3r fill, sense germans a Thau, 15% de descompte sobre el preu total 

 
Baixes  
No es poden fer per la intranet. Cal comunicar-les per escrit enviant un e-mail a Aula Oberta, com a molt tard 10 dies 
abans de l’inici de les activitats. Altrament l’escola procedirà a cobrar-ne el 50% de l’import. 
 
 

Per a més informació poseu-vos en contacte amb:  
Jesús Arqued, secretari d’Aula Oberta i Idiomes CIC Sant Cugat, aulaoberta@thausc.iccic.edu 
Susana Puyol, direcció d’Aula Oberta, spuyol@thausc.iccic.edu  
 
Escola Thau Sant Cugat  
Avinguda de la Generalitat 199-201  
08174 Sant Cugat del Vallès  
Telèfon: 93 589 81 08  
http://www.iccic.edu/thausc  

 
 

L’organització es reserva el dret d’anul•lar alguna activitat o setmana de casals si no hi ha el nombre 
necessari d’inscrits per dur-la a terme favorablement. 
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