
A JAUME JAUME AlsCA AlsC
del 22 de juny al 31 de juliol i del 31 d’agost al 10 de setembre 
 per nens i nenes de 3 a 6 anys

/

EN EL CASAL ESPORTIU
Es fan activitats dins  i  fora del centre,  aprofitant els  recursos que ofereix 
l’entorn  natural  i urbà  de  Barcelona  i rodalies.  Es  realitzaran  2-3 sortides setmanals  (tant pels  inscrits  a la 
jornada  completa  com  a la  mitja jornada, una serà de tot el dia). Les activitats giraran al voltant de tres  grans 
eixos: el d’aventura, l’esportiu i el creatiu, emmarcats per un centre d’interès que anirà canviant a cada torn.

MOTRICITAT I JOC (nascuts del 2009 al 2011/12)
El Colombet i la senyora Fletxa
Mitjançant  jocs  lúdics, tradicionals,  esports,  manualitats,  jocs  psicomotrius  i  sensomotrius,  suport  visual  i 
audiovisual, activitats  d’expressió  corporal..., volem  treballar tant el respecte  pel   medi ambient i els animals, 
com   valors  com  l’esforç,  el treball  en  equip,  la  superació  i  independència  personal  i  el  respecte  per  les 
persones  diferents a nosaltres per qualsevol motiu.
Coneixerem al Colombet i a la seva tieta,  la senyora Fletxa. Són dos detectius molt peculiars, que amb les seves 
investigacions i vivint infinitat  d’aventures,  rescataran  als 
senyors de la Natura, que han estat segrestats per la bruixa la senyora Skurk.  Cada torn salvarem un d’aquests 
senyors que es cuiden de la natura: en Roqui i la seva cabreta la Rita, senyor de les  muntanyes; en Surfi i el seu 
dofí en Valentí, senyor dels mars i dels rius; el pastor Lladó i la  seva  gossa  la  Coloma,  senyor  dels  boscos; la  
Liot i la seva foca la Fibi, senyora dels pols i el fred; l’Àngela, la millor aviadora, y el  seu falcó en  Flyer,  senyora 
dels cel i ens trobarem amb dificultats que  superarem  a través  dels  jocs,  manualitats i   diferents  dinàmiques 
que ens proposaran els monitors/es.

INSCRIPCIONS  (Únicament alumnes de l’Escola)
Del 7 al 15 d’abril, mitjançant un ingrés al número de compte de “Banc Sabadell” facilitat a la fitxa d’inscripció. 
S’ha de lliurar la fitxa d’inscripció,  juntament  amb el resguard  de  la transferència,  la fotocòpia de la  targeta
sanitària  i del  carnet  de  vacunació  actualitzat , fins  al  15  d’abril  al  despatx  de l’AMPA de l’Escola Jaume  I 
(Passada aquesta data no s’acceptarà cap fitxad’inscripció).
Els alumnes de l’escola que vulguin demanar ajuts econòmics podran fer la inscripció els dies 8, 9 i 10 d’abril, 
al despatx de l’AMPA de 16.45 a 18.30 h.

INSCRIPCIONS OBERTES (a l’Escola Pràctiques (Guitard, 8)) 
Del 20 d’abril al 4 de maig, dilluns i dimecres de 16.45 a 18.30 h i dimarts i dijous de 16.45 a 19.30 h. A partir del 
5 de maig  de dilluns a dijous de 16.45 a 18.30 h al despatx de l’AMPA.
Cal abonar en efectiu l’import dels torns escollits i portar la fotocòpia  de  la targeta  sanitària  i de la cartilla de 
vacunació o del certificat mèdic del nen/a. 
Segons  la  normativa  de  l’Ajuntament de  Barcelona cada persona només podrà inscriure els  membres d’una 
unitat familiar.
Per a poder demanar més informació o informar-vos dels ajuts, les facilitats de pagament (pagament fraccionat) 
o la baixa d’una activitat, adreceu-vos a la coordinadora  d’extraescolars   Cristina  Gallego  de dilluns  a  dijous, 
de 16.45 a 18.30 h. 
També podeu contactar a través de l’e-mail a contacta@ae-eixample.cat .

Demaneu  el  full  d’inscripció  al  despatx  de  l’AMPA  de l’Escola  Jaume I, a la coordinadora 
Cristina Gallego  o descarregueu-lo de: 
www.ampajaumeprimer.word3press.com  o  www.ae-eixample.cat/insj.pdf   juntament  amb la  
normativa del casal.  

REUNIONS INFORMATIVES
Dilluns, 20 d’abril 
Biblioteca de l’Escola Jaume I, a les 17.45 h (Melcior de Palau, 134-136) 
Dilluns, 8 de juny
Aula de música de l’Escola Pràctiques, a les 17.45 h (Guitard, 8)
La reunió de casal és només per als pares. Hi  haurà  servei  d’acollida  gratuït  per  atendre  els nens/es.
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Farem  jocs  i  dinàmiques  de  treball  amb  els  que pretenem donar eines a la imaginació i al  sentiment innat de 
cooperació  que  tenen  els  infants.  D’aquesta  manera  els  ajudarem  a  tenir  major domini del cos i de la noció 
espai-temps per tal que puguin executar les més variades situacions de mobilitat. Amb  això  aconseguirem  que 
facin les tasques motrius amb una participació molt més activa del pensament.
A  més  farem  activitats  al  medi  aquàtic,  anirem  a  piscines  (Torre de les Aigües, Creueta del Coll, piscina del 
Joan Miró,...)  i farem  sortides  lúdiques i  formatives  (CosmoCaixa,  CaixaForum,  Granja  Escola,  Punts  Verds,
parcs i boscos de Barcelona...)

TORNS

* El Casal de Matí, és de 9 a 14 h sense dinar, a excepció d’una sortida per torn de 9 a 17 h que inclou el dinar i el 
desplaçament a l’activitat.
** El Casal de Tot el Dia, de 9 a 17 h amb menjador inclòs.
Si  esteu  interessats/des  en  participar  en  les  activitats  de  Casal  Esportiu  de  7  a  12  anys, d’Estiu Jove, del 
Campus  Tècnic  de  Futbol  o  del  Campus  Tècnic  de  Bàsquet  demaneu  més  informació  al CEM Joan Miró, al 
correu electrònic contacta@ae-eixample.cat o al telèfon 934 234 350.
Per a participar al Casal Esportiu de juny-juliol cal tenir els 3  anys  complerts (nascuts al 2011). Per  participar 
al Casal  Esportiu  de  setembre,  els  nascuts  al  2012,  hauran  de  tenir  els  3 anys  complerts  a  excepció  dels 
matriculats a l’escola per al proper curs.
Servei d’acollida: De 8 a 9 h (gratuït) 

No No
99 a 2009 110€

Bàsquet
FutbolCampus

Nascuts T.Dia

99 a 2009 110€
99 a 2009 110€
99 a 2009 110€
99 a 2009 110€

1r 22 al 26 de juny 03 a 2011 65€ 98 a 2002 100€100€
2n 29 de juny al 3 de juliol 03 a 2011 77€ 98 a 2002 125€125€

Torns i dates Estiu JoveCasal Estiu/Esportiu

Nascuts Nascuts T.DiaT.Dia

3r 6 al 10 de juliol 03 a 2011 77€ 98 a 2002 125€125€
4rt 13 al 17 de juliol 03 a 2011 77€ 98 a 2002 125€125€
5è 20 al 24 de juliol 03 a 2011 77€ 98 a 2002 125€125€
6è 27 al 31 de juliol 03 a 2011 77€ 98 a 2002 125€125€

7è 31 d’agost al 4 de setembre 03 a 2012 77€ 125€
8è 7 al 10 de setembre 03 a 2012 65€ 100€

Matí


