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                      CASAL D’ESTIU  

 (MEDIEVAL) 
TABOR 18 

 
 
Dates: Del 25 de juny al 27 de Juliol de 2018 
 
Lloc: Escola Tabor 
        c/ Cartagena 231-239 
 BARCELONA  08013 
 
  
Edats: Infants de 3 a 12 anys (nascuts entre el 2008 i el 2015) 
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S’acosten les merescudes vacances, torna  la calor, els jocs d'aigua,  

les gimcanes a l’escola , les excursions, els tallers,  les sorpreses... i  

a més, aquest estiu descobrirem com era i que es feia durant l’era  

Medieval    

Partint d’un fil conductor l’equip de monitors/es ens ajudarà a fer 

una passejada per aquella era, on cada setmana descobrirem  

diversos aspectes de la vida Medieval.    

De ben segur que anirem descobrint un mon molt interessant i 

alhora molt diferent del  que vivim en  l’actualitat. 

Per descobrir aquets secrets de l’era Medieval, farem  tallers 

(disfresses, jocs, cançons, contes, menjars, balls...)  relacionats 

amb l’època...   

Tots els divendres a partir de les 16.00 les famílies esteu  

convidades a participar de la festa de cloenda de la setmana!! 

  



 

3 
 

 

 

Durant el casal es desenvoluparan tot un seguit d'activitats 

destinades a assolir els següents objectius. 

 

 Afavorir la participació activa dels nens i nenes en totes les  

activitats del casal. 

 Crear un clima de companyia i convivència entre els infants, 

així com també amb l'equip educatiu. 

 Facilitar un espai, amb l'organització d'activitats i recursos 

que permetin la lliure iniciativa dels nens i nenes tot 

respectant les iniciatives dels altres. 

 Potenciar la creativitat. 

 Promoure tot un seguit de valors i actituds que l’ajudaran en 

la seva formació d’adult.   
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Equip humà 

El nostre equip esta format per monitors titulats en el lleure. La 

ràtio que utilitzem es mínim un monitor per cada 10 nens. 

 

Coordinadora del casal: Silvia de Ramon 

 

Ed. Infantil : Coordinadora Montse Juan 

Monitors/es: 

 P-3:  Raquel F...(monitor cap), Iris F. 

 P-4 : Sonia G...  monitor cap), Sandra P.  

 P-5:  Roser V... (monitor cap), Laura B. 

 

Ed. Primària: coordinadora: Carme Juan 

Monitors/es:  

1r Laia B. ..(monitor cap) Pau M. 

 2n Carina G. .. (monitor cap), Anna M. 

3r a 6è; Mariona B...(monitor cap), Victor V.  

 

A més a més faran.... 

 Música:  Albert Blasco. 

 Ioga : Carme Pujol (http://iogaalescola.blogspot.com.es/) 
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MATERIAL NECESSARI CADA TORN(*) 

 

(*)Banyador  

(*)Casquet de bany 

(*)Tovallola 

(*)Sabatilles de bany que es puguin cordar. 

(*)Gorra pel sol. 

(*)Tovalló de roba dins d’una bosseta de roba (a partir de 

P5) 

(*)Got de plàstic , mocadors de paper i tovalloletes  

humides (NOMÈS els nens i nenes de Ed. Infantil) 

 

Roba de recanvi (NOMÈS ELS NENS I NENES DE P3) 

(*)Aquest material se us retornarà els divendres. 

 

RECORDEU DE PORTAR TOTA LA ROBA I ESTRIS NECESSARIS 

MARCATS AMB NOM I COGNOMS, BEN GRAN I EN UN LLOC BEN 

VISIBLE!!! 

Les cremes solars les facilitarem nosaltres: 
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 AVENE  SPF 50 

 

 

 

PER TAL DE QUE DURANT EL CASAL TOT FUNCIONI  

 ENS CAL UN COP DE MÀ EN:  

 Respectar l’horari d’entrades i sortides. 

 Fer l’entrada i sortida per les portes senyalitzades. 

 Si excepcionalment  heu de recollir a el vostre fill o filla abans 

d’hora, heu d’omplir el full d’incidències(*) 

 Autoritzar si recull al vostre fill o filla algú que no ho fa 

habitualment(*) 

 Portar roba que sigui fresca i que es pugui embrutar. 

 Portar posada, el dia de les sortides,  la samarreta del casal 

que donarem el primer dia que el vostre fill/a vingui al casal 

 Si hem de donar alguna medicació, és imprescindible portar 

la pauta o recepta mèdica i el full d’autorització signat per la 

família(*). El medicament ha d’anar marcat amb el nom, 

cognom i l’hora de la presa, amb la dosi exacte dins d’un 

flascó o xeringa. 

 Si puntualment el vostre fill/a ha de fer algun tipus de dieta 

especial, ho heu de notificar omplint el full d’incidències(*) 

(*) Els models d’aquests documents els trobareu en aquest 

dossier i també a la nostre WEB 

www.servitabor.com  

http://www.servitabor.com/
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                                                Servitabor resta a la vostra 

disposició per a informar-vos sobre qualsevol dubte o 

consulta que tingueu durant el casal d’estiu, posant-vos en 

contacte amb nosaltres: 

 

93 436 97 91 

 

                info@servitabor.com 

 

mailto:info@servitabor.com
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2hr7WjpfbAhXE1xQKHaMHDh4QjRx6BAgBEAU&url=https://ar.pinterest.com/pin/386042999296654279/&psig=AOvVaw3Wb75BilEI_JU4cnxBRSH0&ust=1527002744413667
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Infants i famílies ...BON CASAL!! 
 

L’equip de Coordinació de Servitabor 


