
Adreçat a infants de P3 a 1rESO

Centre d’Interès P3 a 2n: Els Nomenxufu i l’illa Sense Endolls
Els  infants  es  convertiran en exploradors/es,  per  embarcar-se  en un fantàstic  “vaixell”  i  viatjar  a  un país
imaginari  equipat  amb  una  tecnologia  primitiva  però  tanmateix  eficaç:  L’illa  Sense  Endolls.  Un  cop  allà
coneixeran els  diferents  personatges  d’una simpàtica i  feliç  família  d’aborígens:  els  Nomenxufu.  El  centre
d’interès s’estructura en 5 eixos d’animació (un per setmana). Cada eix d’animació esdevindrà un repte pels
nostres exploradors i  exploradores,  els quals  hauran de fer front a problemes quotidians,  només amb els
recursos que tindran a l’abast a l’illa sense endolls, molta creativitat i potser amb l’ajuda dels habitants de l’illa

Centre d’Interès 3r a 1r d’ESO: Naufragi a l’illa Sense Endolls.
Agrupats per equips, els nostres “nàufrags” hauran de fer front als diferents reptes per “sobreviure”, resolent
enigmes en missatges misteriosos  que trobaran al  voltant de l’illa.  Jocs de pistes,  gimcanes, tallers i  jocs
cooperatius. Es tracta,  per tant, de gaudir i  divertir-se, però també d’estimular la reflexió crítica sobre les
tecnologies, la seva sostenibilitat i dels seus límits entre l’ús i l’abús, sempre adaptat-nos a cada cicle. Aquestes
reflexions  ens  portaran  a  qüestions  controvertides  com  el  perill  de  l’addicció  a  les  pantalles  i  la
deshumanització  de  les  relacions  socials.  A  cicle  superior,  pugem  un  graó  més,  per  abordar  temes  més
complexos, com l’impacte de la desinformació (fake-news) o la bretxa digital per motius d’edat o econòmics.

L’organització del  casal  es fa de manera setmanal.  A l’inici  del casal rebreu el calendari  amb les activitats
programades. Lloc de realització: Escola El Solell C/ Alberes, s/n 08756 La Palma de Cervelló

Es realitzarà a la Sala de Plens de l’Ajuntament segons cicles i/o edats
P3 a 2n: Reunió dimarts 7 de juny de 18:00 a 19:00h
3r a 1r d’ESO: Reunió dijous 9 de juny de 18:00 a 19:00h



Casal Lúdic: de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h
Servei d’acollida matinal: de 7:30h a 9:00h
Servei de menjador: de 13:00h a 15:00h

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

7:30h a 9:00 h ACOLLIDA MATINAL

9:00h a 9:30h Presentació del
centre d'interès

Assemblea 
Bon dia

SORTIDA 

Assemblea
Bon dia

Assemblea
Bon dia

9:30h a 10:30h
Jocs de

coneixença i
cohesió

Cuina: preparem
l’esmorzar

Piscina* Llista boja

10:30h a 11:00h Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar

11:00h a 12:00h Taller d’art!

Fem jocs
d’expressió
corporal i

autocontrol Piscina* Visita entitat
cultural

12:000h a 13:00h Decorem el
Casal Acrosport

13:00h a 15:00h MENJADOR

15:00h a 16:00h Jocs d’aigua
Creació del nostre
propi instrument

musical
Taller 3R Jocs Cooperatius Danses i cançons

d’arreu del món

16:00h a 17:00h Gimcana de
relleus Jocs Musicals Petit científic

Taller de
percussió
corporal

Jam session

* El dia i horari de piscina de cada grup està pendent de confirmar.

EXEMPLE DE PROGRAMACIÓ S

Període d’inscripció: 
Del 12 de maig al 6 de juny de 2022
Les places són limitades! En cas que quedin places lliures, s’obrirà un nou període d’inscripció a partir de juny.
Inscripcions telemàtiques al web de l’Eina: www.einacooperativa.coop (menú Casals d’Estiu)
Inscripcions presencials al Punt Jove de La Palma: 19 i 24 de maig de les 17 a les 19h.

Informació del pagament: 
En el moment de fer la inscripció caldrà fer l’ingrés del total del vostre Casal al compte:
CaixaBank  ES42 2100 3124 8321 0102 7849 indicant el codi  PC  (de Palma de Cervelló) seguit del  Nom i Cognoms de
l'infant i enviar el comprovant de pagament a activitats@einacooperativa.coop  
No serà validada cap inscripció que no tingui pagament adjunt.

Les inscripcions inclouen: Samarreta i festa final de casal amb espuma i animació

mailto:activitats@einacooperativa.coop
http://www.einacooperativa.coop/


Servei Acollida Matinal 

Horari Tot el Casal 4 Setmanes 3 Setmanes 2 Setmanes 1 setmana

7:30h a 9:00h 65 € 60 € 45 € 30 € 15 €

8:00h a 9:00h 45 € 40 € 30 € 20 € 10 €

8:30h a 9:00h 30 € 24 € 18 € 12 € 6 €

Quotes 1er Germà 

Horari Tot el Casal 4 Setmanes 3 Setmanes 2 Setmanes 1 setmana

9:00h a 13:00h 260 € 208 € 156 € 104 € 52 € 

9:00h a 15:00h (Inclou menjador) 420 € 336 € 252 € 168 € 84 € 

9:00h a 17:00h (Inclou menjador) 470 € 376 € 282 € 188 € 94 € 

9:00h a 13:00h i 15:00h a 17:00h 
(Sense menjador) 310 € 248 € 186 € 124 € 62€

Quotes 2n Germà  i successius* (10% Dte a partir de 2ª setmana)

Horari Tot el Casal 4 Setmanes 3 Setmanes 2 Setmanes 1 setmana

9:00h a 13:00h 234 € 157 € 140 € 94 € 52 € 

9:00h a 15:00h (Inclou menjador) 378 € 302 € 227 € 151 € 84 € 

9:00h a 17:00h (Inclou menjador) 423 € 338 € 254 € 169 € 94 € 

9:00h a 13:00h i 15:00h a 17:00h 
(Sense menjador) 279 € 223 € 167 € 112 € 62 € 

*Descompte aplicable a germans/es inscrits les mateixes o menys setmanes que el 1r germà/na

Quotes 10% de Dte 1er germà amb carnet F. Nombrosa o Monoparental 

Horari Tot el Casal 4 Setmanes 3 Setmanes 2 Setmanes 1 setmana

9:00h a 13:00h 234 € 157 € 140 € 94 € 47 € 

9:00h a 15:00h (Inclou menjador) 378 € 302 € 227 € 151 € 76 € 

9:00h a 17:00h (Inclou menjador) 423 € 338 € 254 € 169 € 85 € 

9:00h a 13:00h i 15:00h a 17:00h 
(Sense menjador)

279 € 223 € 167 € 112 € 56 € 

Quotes 2n Germà  i successius* 10% Dte + 10% amb carnet F. Nombrosa o Monoparental 

Horari Tot el Casal 4 Setmanes 3 Setmanes 2 Setmanes 1 setmana

9:00h a 13:00h 211 € 168 € 126 € 84 € 47 € 

9:00h a 15:00h (Inclou menjador) 340 € 272 € 204 € 136 € 76 € 

9:00h a 17:00h (Inclou menjador) 381 € 305 € 228 € 152 € 85 € 

9:00h a 13:00h i 15:00h a 17:00h 
(Sense menjador)

251 € 201 € 151 € 100 € 56 € 

*Descompte aplicable a germans/es inscrits les mateixes o menys setmanes que el 1r germà/na

Menjador esporàdic 13:00 a 15:00: 8€ - Menjador esporàdic 13:00 a 17:00: 14€ 
(cal avisar els esporàdics amb antelació, com a mínim el dia anterior abans de les 12h a activitats@einacooperativa.coop)

* Les quotes es poden veure modificades en funció de les mesures sanitàries preventives que s’hagin d’aplicar per noves normatives, en cas que s’hagi
de modificar les ràtios previstes.
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CONDICIONS GENERALS
• La ràtio pro-mig d'infants/monitora serà de 10 infants, mai inferior a 8 infants ni superior a 14.
• Cal fer la recollida dels infants amb la màxima puntualitat, respectant l’horari laboral dels monitors/es. 
• Les baixes s’han d’informar per escrit al correu: activitats@einacooperativa.coop   
• Una vegada feta la inscripció i el pagament del Casal, les baixes puntuals no donen dret a devolució. 

Autoritzacions:
• En el moment de fer la inscripció telemàtica a la web www.einacooperativa.coop, caldrà activar una autorització

d’actuació mèdica i una d’ús d’imatge.

Pagament:
• No es retornaran diners per absència puntual els dies d'activitat. 
• Les ampliacions s’han d’avisar la setmana abans a  activitats@einacooperativa.coop adjuntant també el 

comprovant de pagament de l’ampliació corresponent.
• En cas que no es pugui fer l’activitat o es vegi interrompuda per les mesures sanitàries, es retornarà l’import del

rebut i/o la part proporcional corresponent.

C. Pamplona, 21 – 08227 Terrassa
activitats@einacooperativa.coop 
www.einacooperativa.coop 
Tel. 93 736 47 22 
Horari atenció: 10h-14h i de 16h-18:30h
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