
 

 

 

 

 

 

 

 

Ja queda poc per tornar a l’ escola, i que millor que acomiadar l’ estiu retrobant-nos i 

compartint tot de jocs i activitats amb els companys. Des de Zona de joc us oferim les 

Escoles obertes, amb un gran ventall d’ activitats. 
PER ELS MES PETITS, INFANTIL (P3,P4,P5) 

Els més petits podran gaudir del temps entre activitats, jocs i tallers, gimcanes , jocs d’ 

aigua, psicomotricitat, i mil tallers i activitats preparades perquè els infants s’ho passin d’allò 

mes bé. 

PER ALS MES GRANS, CICLE INICIAL, MITJÀ  I SUPERIOR ( de 1er a 6é ) 

I per als més grans del casal, us oferim un temps ple de tallers més elaborats, tot tipus 

d’ esports d’ equip per enfortir la col·laboració entre companys, esports a l’ aire lliure i 

experimenta, on realitzarem diferents experiments. 

Tots els nens realitzaran una sortida local setmanal, on poder realitzar diferents activitats 

fora de l’ ambient del casal 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9’10-9’30 Benvinguda Benvinguda Benvinguda Benvinguda Benvinguda 

9’30-10’00 Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

10’00-11’00 Jocs de pati 
Bosc dels 

sentiments 

Jocs motrius(Infantil) 

Tir amb arc(Primària) 
Jocs dirigits 

Gimcanes i jocs 

d’aigua  

11’00-12’00 

Som artistes 

 
experimenta 

Let’s play in 

English(Infantil) 

Teatre audiovisual 

(Primària) 

Bosc dels 

sentiments 

12’00-12’50 TRIA 

12’50-13’10 Recollida 

13’10-13’30 Rentem mans/prepararem taula 

13’30-15’00 Menjador 

15’00-15’10 Recollida 

15’10-16’00 Vídeo/ludoteca/jocs de taula 

16’00-16’50 TRIA 

16’50-17’00 Recollida 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 
Informació Addicional: 

 La DATA D’INSCRIPCIÓ és fins  al  de 9 d’agost.. 

 Un cop començat el Casal NO ES RETORNARAN els diners en cas de baixa voluntària. 

 Totes les inscripcions han de portar la documentació demanada, sinó, no es donarà com 

a vàlida. 

 Les inscripcions es poden fer arribar al  local de la ZONA DE JOC (Carretera de les 

costes nº40) o via e-mail, a l’adreça:  zonadejoc@hotmail.com (amb la documentació 

signada i escanejada) 

 Esporàdics: El pagament s’efectuarà el dia que es porti l’ infant al Casal. 

 

HORARI 
Esporàdic 

dia 

PREU 

setmana 

Matí                                        9'00-13'00h 14,00 € 55,00 € 

Matí + menjador                      9'00-15'00h 20,00 € 80,00 € 

Matí + tarda       9'00-13'00/15'00-17'00h 18'00 € 70,00 € 

Matí- menjador- tarda           9'00-17'00h 26'00 € 95,00 € 

Tarda                                      15’00-17’00h 6’00€ 30’00€ 

Acollida matí                        8'00-9'00h 2,00 € 5,00€ 

Menjador 7’,50€ ------- 

DESCOMPTES: 

 Per els usuaris del casal 

d’estiu 10% (Amb mes 

de 5 setmanes) 

 3er  germà: el 15% del 

total. 
 

 
 

ZONA DE JOC SCCL 

Telf:617.981.053- 931297954 

Carretera de les costes nº40 

www.zonadejoc.com 

zonadejoc@hotmail.com 
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