
 

 

  

Del 25 de Juny al 2 d’Agost 

 

 Horaris, modalitats i preus 

Modalitat Horari Preu setmanal 

Servei d’acollida matí 8-9 h 12€ 

Matí 9-13 h 38,50€ 

Servei de menjador 13-15 h 33€ 

Els preus de les setmanes de 4 dies seran proporcionals als dies de casal 

Inscripcions i pagament 

A traves de la pàgina web al següent enllaç: 

www.peretarres.org/estiu/casals 

 

Descomptes 

 

 

 

 10 % a partir del 2n germà  

Reunió informativa per a famílies 

Dimecres 22 de Maig  // 17h // A l’escola Montoliu  

 

Inscripció  Fins al 14 de Juny 

Places limitades 
Per rigorós ordre d’inscripció. 

977 24 99 27 sseetarragona@peretarres.org 

LA RIERA DE GAIÀ 

CASAL D’ESTIU 2019 



 

El 27 de Juny // Excursió al descobriment de l’Ardenya amb el grup de 

petits i a Sant Simplici amb el grup de grans.   

El 11 de Juliol // Excursió per l’entorn amb el grup de petits i a fer jocs 

a la platja amb el grup de grans. 

El 18 de Juliol // Peonada d’aigua amb tots els infants del casal pel 

poble. 

El 25 de Juliol // Excursió a conèixer el Circ Raluy a Vilanova i la Geltrú.  

L’1 d’Agost //  Sortida del circ al carrer del casal pel poble.  

Que comenci l’espectacle! Amb aquest crit comença el dia a dia 

de l’Arlet, la presentadora del circ. Ella i els seus companys es 

preparen cada setmana per mostrar la màgia del circ a tots els 

pobles on els porta la caravana.  

Però un bon dia, es preparen per començar una nova actuació i se 

n’adonen que no recorden com fer el seu espectacle. No saben si 

han menjat alguna cosa estranya, si han patit algun sotrac amb la 

caravana o si són víctimes d’algun encanteri, però no recorden 

RES!! Comença el pànic entre tots els artistes fins que se n’adonen 

que, a cada poble on van, hi ha un grup d’infants preparats per 

ajudar-los a recordar i a tornar a fer d’ells, uns autèntics artistes. 

Ajudes a l’Arlet i als seus companys a recordar i a crear, 

conjuntament, un gran espectacle? 

 

Programació setmanal 
 

Sortides  
 

Nit al casal:  26 de Juliol 
  

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8.00-9.00 h

9.00-9.30 h

9.30-10.30 h

Presentació 

Centre 

d’interès

Danses i 

cançons 
Jocs d’aigua 

Jocs de centre 

d’interès

10.30-11.00 h Esbarjo Esbarjo Esbarjo

11.00-12.30 h Jocs d’aigua Jocs de pistes
Activitat Centre 

d’interès

Gimcana 

d’esports

12.30-13.00 h Dic la meva!
Bústia dels 

sentiments
Dic la meva!

Bústia dels 

sentiments

13.00-14.00 h Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar

14.00-15.00 h
Taller de 

manualitat 

Taller de 

relaxació 

Racons 

d’activitats 

Taller de 

relaxació 

Taller de 

danses i 

cançons

EXCURSIÓ

SETMANA TIPUS AL CASAL 2019

Acollida matinal: racons d’activitats

Bon dia

Centre d’Interès 
 


