
 
 

 

 

 

BLOG ESTIUET:    

www.igualadajove.cat/estiuet 

 

EMAIL DE CONTACTE 

infancia@aj-igualada.net  

 



 

 

PRESENTACIÓ 

En acabar el curs escolar, el Departament de Joventut de l’Ajuntament 

d’Igualada organitza el casal d’estiu per a tots els infants d’entre 3 i 12 anys 

sota el nom de l’ESTIUET. 

Com cada any, volem donar la benvinguda a l’estiu d’una manera lúdica i 

educativa oferint un ampli ventall d’activitats que ens permetran treballar 

diferents aspectes del desenvolupament dels infants. 

Amb aquest dossier volem informar-vos de totes les activitats que realitzaran 

els vostres fills/es aquest estiu, així com del funcionament general de l’Estiuet i 

la normativa. 

OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE  

L’Estiuet 2016 pretén que els nens i nenes es diverteixin i, al mateix temps, que 

visquin situacions educatives enriquidores per al seu desenvolupament integral 

com a persones. 

Els objectius del projecte són els següents: 

• Oferir a les famílies un espai on els infants es diverteixin i gaudeixin de 

l’estiu a través d’activitats de lleure enriquidores i de qualitat. 

• Aprofundir en el treball educatiu del lleure i reforçar els valors com la 

convivència, el treball en equip, la participació, el dinamisme... 

• Organitzar un seguit d’activitats que s’adeqüin a les característiques de 

l’edat dels infants i que els permeti divertir-se i passar-ho bé. 

• Realitzar activitats que permetin treballar el coneixement del medi urbà i 

ambiental que envolta l’infant. 

• Integrar l’infant en el grup, fent ús d’una metodologia activa que 

garanteixi la participació dels infants en les diferents activitats. 

• Fomentar actituds, valors i normes positives envers la convivència i la 

relació entre persones, basant-se en el respecte i el diàleg. 

• Afavorir l’educació integral en habilitats, destreses i valors. 

• Fomentar els valors humans i de tolerància. 

 



 

 

ELS CASALS i LES DATES  

o ESCOLA RAMON CASTELLTORT i ESCOLA GARCIA FOSSAS   

Setmana 1:    del 27/06 al 01/07 

Setmana 2:   del 04/07 al 08/07 

Setmana 3:   del 11/07 al 15/07 

Setmana 4:   del 18/07 al 22/07 

Setmana 5:   del 25/07 al 29/07 

 

o ESPAI CÍVIC CENTRE   

Setmana 6:   del 30/08 al 02/09 

Setmana 7:   del 05/09 al 09/09 

 

 

HORARIS 

 

MATÍ: De 9 a 13h 

TARDA: De 15 a 17h 

Acollida: matins de 7:50 a 9h i tardes de 17 a 18h. 

Servei de menjador amb càtering o amb carmanyola al migdia de 13 a 15h. 

 

GRUPS 

MINIS: nascuts del 2011 al 2012 

PETITS: nascuts del 2005 al 2010 

INFANTS: nascuts del 2004 al 2007 

 

Els grups seran de 20 o 30 nens/es i es dividiran segons la data de naixement. 

Hi haurà 1 monitor/a cada 10  nens/es.  

Hi haurà una coordinadora responsable per a cada casal, que serà la referent 

per les famílies per qualsevol qüestió i un director responsable pel 

funcionament de l’Estiuet.  

 



 

 

SERVEI D’ACOLLIDA  

Enguany també s’ofereix el servei d’acollida al matí en horari de 7:50 a 9h i a la 

tarda en horari de 17 a 18h. 

Aquest servei pretén donar cobertura a les franges horàries que comprenen les 

entrades i sortides del casal d’estiu. Les inscripcions i pagament per a l’ús 

d’aquest servei seran setmanals (6€ per cada franja horària). 

L’horari de l’acollida és obert i es pot portar o recollir els infants dins les franges 

horàries establertes (entre 7:50 i 9h i entre 17 i 18h). 

 

SERVEI DE MENJADOR 

L’Estiuet ofereix el servei de menjador amb càtering  a cada escola. El menjar 

ens el servirà l’empresa igualadina  Cuinats Torres adaptant els menús a les 

necessitats especials dels infants, sempre hi quan es comuniqui a la 

coordinadora amb el temps suficient. 

El servei de càtering setmanal és de dilluns a divendres, inclòs els dies 

d’excursió, per tant, els divendres que anem d’excursió i s’ha pagat el 

càtering, no cal dur el dinar de casa. 

En el cas que algun infant es quedi al menjador de forma esporàdica ho haurà 

de comunicar a la coordinadora o als monitors de menjador/acollida, com a 

molt tard aquell mateix dia a les 9h, amb el seu corresponent pagament (5,70€ 

si és un menú esporàdic d’un dia i 25€ si és per tota la setmana).  

Si algú vol un menú esporàdic pel dia de l’excursió del divendres, ho ha de 

demanar com a molt tard el dimecres de la mateixa setmana.  

Aquest any també s’ofereix la possibilitat que els nens/es  puguin quedar-se a 

dinar a l’escola portant la carmanyola amb el dinar de casa (6€/setmana). 

Recordem que per tema de possibles al·lèrgies és molt important marcar 

correctament les carmanyoles amb el nom del nen/a. Cal que els nens i nenes 



 

 

que es queden a dinar amb carmanyola portin els coberts, el tovalló i un got per 

a beure aigua. 

“L’organització de l’Estiuet 2016 (Departament de Joventut de l’Ajuntament 

d’Igualada) no es fa responsable de l’estat dels aliments que cada nen/a porti a 

la carmanyola.” 

 La responsabilitat és de cada família. El menjar que no s’hagin acabat els 

nens/es, es deixarà a les carmanyoles perquè les famílies pugueu veure què 

han menjat els nens/es cada dia. 

Els nens/es que es quedin al menjador però que no assisteixin a les activitats 

de tarda, podran marxar a les 15h. 

La programació de les activitats s’adjunten al fina l del dossier, segons la  

setmana i el grup al qual pertany el vostre fill/a  

 

 



 

 

ASPECTES  IMPORTANTS DE L’ESTIUET  

 

• Es demana puntualitat en el moment de portar els infants a l’activitat, així 

com en el moment de recollir-los.  

• No deixarem que cap nen/a surti sol/a, caldrà  que les famílies ho 

comuniquin amb un justificant firmat per un familiar. 

• Si els vostres fills/es no poden assistir a l’activitat i ho sabeu amb 

antelació, us demanem que ho comuniqueu a l’equip de monitors/es. 

• Si el nen/a pren algun medicament, té algun tipus d’al·lèrgia o pateix 

alguna malaltia que pugui afectar-lo/la durant l’activitat, cal que ho 

comuniqueu a l’equip de monitors/es o a la coordinadora per tenir-ho en 

compte a la seva fitxa de salut. 

• No podem administrar cap tipus de medicament als nens/es, és per 

aquest motiu que si algun infant ha de prendre medicació durant l’horari 

de funcionament del casal, acollida i/o menjador haurà de dur una 

autorització amb la fotocòpia de la corresponent recepta mèdica. 

• Als casals els nens i nenes no podran portar: diners,  llaminadures,  

mòbils ni joguines. En cap cas els monitors/es es faran responsables de 

la pèrdua d’alguna d’aquestes coses ni de qualsevol altre objecte de 

valor que portin. Si trobem durant l’activitat alguna d’aquestes coses, les 

hi guardarem  i els hi tornarem en acabar l’activitat. 

• Les portes de l’escola s’obriran a les 8:50, si alguna família vol portar el 

seu filla/a abans d’aquesta hora, haurà de pagar servei d’acollida.  

• A la tarda la porta de l’escola s’obrirà a les 14:50  

 

 

 

 

 

 



 

 

SORTIDES i EXCURSIONS 

• Els nens/es han de portar la samarreta de l’estiuet a les sortides i 

excursions  També recomanem que els nens/es portin roba còmoda, 

crema solar, gorra i aigua. 

• L’última setmana de juliol (la nit del dijous al divendres) tots ens 

quedarem a dormir a l’escola Ramon Castelltort, el dilluns d’aquella 

setmana us entregarem una circular amb tot el material que hauran de 

portar els vostres fills  i els horaris.   

 

EIX TEMÀTIC DE L’ESTIUET  

 “Denominació  d’origen. Redescobrim la  ciutat”   
 

- La primera i la segona setmana les dedicarem als OFICIS. QUE SOM I 
QUE FEM???   Coneixerem, mestres d’oficis ens explicaran que fan i 
ens ensenyaran alguna tècnica. 
 

- La tercera i la quarta setmana les dedicarem a l’art, el disseny i la 
fotografia. REACRE-ART li direm. Coneixerem artistes diversos de la 
ciutat que ens mostraran com treballen i aprendrem tècniques per 
entendre una mica més la part artística de la ciutat.  
 

- La cinquena setmana l’anomenarem “la Cultura Inquieta” i farem un tom 
per la cultura Igualadina i ens aproparem a la seva música, dansa i 
teatre.  Tot el que aprenguem ho mostrarem al dia de l’acampada en 
forma de representacions 
 

- “Igualada m’agrada” serà com anomenarem les dues últimes setmanes 
de l’estiuet, que seran després de la Festa Major. Aquests dies els 
dedicarem a fer una passejada per la cultura de la ciutat: coneixerem les 
seves entitats des de dins, amb els seus protagonistes i les seves 
aventures. També aprofitarem per  descobrir racons interessants de la 
ciutat. 

 

 

 



 

 

MATERIAL NECESSARI        

(TOT HA D’ESTAR MARCAT AMB EL NOM) 

Material diari: 

- Bata o samarreta vella per fer els tallers - Gorra 

- Esmorzar - Tovalló - Ampolla d’aigua 

- Samarreta de l’estiuet (els dies de sortides i excursions) 

 

Pels dies de piscina o jocs d’aigua:  

- Banyador - Tovallola - Xancletes 

- Crema Solar - Gorra - Ruixador  

- Els dies de piscina NO es poden dur pistoles d’aigua  

 

Per als nens/es que es queden a menjador o acollida del migdia: 

- Portar el tovalló de casa marcat (es portarà dilluns i es retornarà 

divendres o dijous si hi ha excursió de tot el dia). Si es vol, es pot portar 

també una bata. 

- Recordem que els infants que portin carmanyola per dinar, aquesta ha 

d’estar ben marcada. També s’hauran de dur els coberts i un got de 

casa. 

- Si es vol, es pot portar un necesser amb el raspall i la pasta de dents (es 

deixarà al menjador durant el casal). També es durà dilluns i es 

retornarà o dijous o divendres segons hi hagi o no excursió el divendres. 

 

ÉS MOLT IMPORTANT DUR-HO TOT MARCAT AMB EL NOM,  EN  UN 

LLOC BEN VISIBLE!!! 

 

Els nens/es del grup de minis hauran de portar una bossa amb una 

muda de recanvi. Es portarà els dilluns i es tornarà dijous o divendres 

segons si hi ha excursió. 



 

 

BLOG DE L’ESTIUET 2016  

El blog de l’Estiuet és una pàgina on al llarg de l’estiu anirem penjant les fotos i 

comentaris de les activitats i sortides per tal de què per una banda els de casa 

podeu veure el que anem fent i, per l’altra, els infants es puguin veure. 

També us podreu descarregar les fotografies! 

En el blog també hi trobareu la programació de cada grup dividida en setmanes 

i el menú del menjador.  

http://www.igualadajove.cat/estiuet 

 

CONTACTE DE L’ESTIUET  

Si teniu qualsevol dubte, podeu enviar un email a  infancia@aj-igualada.net   

Si teniu alguna necessitat, podeu contactar amb la persona corresponent 

(monitor/a, coordinadora o director). 

En cas d’alguna urgència o un tema important podeu trucar al telèfon de 

contacte:   

 

 

Del 27 de juny al 29 de juliol 

636 783 682  (de 7:50 a 18h) ESCOLA RAMON CASTELLTORT 

608 914 058 (de 7:50 a 18h) ESCOLA GARCIA FOSSAS 

Del 30 d’agost al 9 de setembre 

636 783 682  (de 7:50 a 18h) ESPAI CÍVIC CENTRE 


