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QUI SOM?
Som

l'empresa

+Klleure,

+KESTIU

SANT JAUME DELS DOMENYS
una

empresa

catalana

especialitzada en la gestió de serveis educatius,

Aquest any serà el segon casal d’estiu

esportius i de lleure en diverses escoles, instituts,

gestionat per +klleure i amb col.laboració
de l'ajuntament.

ajuntaments i empreses d'arreu del Penedès i Garraf.

El casal serà per nens i nenes de P3 a 6è de
primària

SERVEIS QUE OFERIM

DEL 27 DE JUNY AL 29 JULIOL
La cinquena setmana el casal es farà els dies

ACOLLIDA MATÍ

27, 28 i 29 de juliol, perquè el dilluns 25 i el

8:00 a 9:00 hores

Major.

dimarts 26 de juliol es festiu al poble per Festa

CASAL
9.00 A 13.00 hores. S'obriran portes a les 8:50 hores

SERVEI CARMANYOLA
13.00 A 15.00 hores

GRUPS
PETITS: P3 A P5
MITJANS: 1R A 3R
GRANS: 4T A 6È
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Descobreix el món amb +kEstiu viatjant pels 5 continents.
Tenim un itinerari pensat perquè gaudeixis d’un viatge
inoblidable i ple d’aventures amb els teus amics.

DINS LA MALETA ET
RECOMANEM QUE HI
POSIS:
GANES DE PASSAR-HO BÉ I DE
COMPARTIR L'ESTIU AMB NOSALTRES.

Per poder viatjar als diferents continents necessitaràs un
passaport que t’ajudarà a poder volar. El primer dia de
campus hauràs de passar per la zona de control de
passaports i aconseguiràs la teva identificació valida per

UN ESPAI BUIT PERQUÈ PUGUIS GUARDAR
TOTES LES TEVES EXPERIÈNCIES.

aquesta aventura.
DIVERSIÓ I BON ROTLLO

OBJECTIUS GENERALS
Potenciar la curiositat natural dels infants d’aprendre i
d’experimentar.
Augmentar la capacitat de relacionar-se amb els iguals.
Adquirir valors de treball en equip, respecte, i tolerància.
Afavorir el contacte entre l’infant i el món que l’envolta.
Realitzar activitats que afavoreixin el desenvolupament
integral de l’infant.
Fomentar l’autonomia personal mitjançant manualitats i
tallers.
Treballar els hàbits de convivència i participació de la vida
col•lectiva.
Apropar als infants a la motivació, la fantasia i la màgia.
Conscienciar als infants sobre el respecte al material
utilitzat.
Atorgar i cumplir els drets de jugar i gaudir.
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CASAL– SIDNEY
Sortida Dilluns 27 juny 9.00 H – Arribada 28 juny a 9.50 h

SIDNEY – KENIA
Sortida 3 juliol 9.00 H - Arribada 4 juliol a 9.10 H

KENIA – ARGENTINA
Sortida 10 juliol 9.00 hores – Arribada 11 juliol 9.20 hores

ARGENTINA- CANADA
Sortida 17 juliol 18.00 h – Arribada 18 juliol 9.00 hores

CANADA – CASAL
Sortida 24 juliol 20 hores – Arribada 29 juliol 13.30 hores.
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Dos dies a la setmana, els dimarts i dijous
els participants del casal aniran a la
piscina municipal de Sant Jaume dels
Domenys. Aquests dies haureu de portar els
infants a l'escola i recollir-los a la piscina si

TENIS TAULA

no fan el servei de carmanyola.

Amb la col.laboració de Tenis taula la
Liria Vendrellenca

TIR EN ARC
Amb la col.laboració del Club de
Tir en arc de l'Arboç.

BÀDMINTON
Amb la col.laboració del Club Bàdminton
del Vendrell
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FUNDACIÓ ONADA
Activitat d'inclusió on els infants
realitzaran activitats amb els usuaris
de la fundació al casal

BOMBERS
Visitarem les instal·lacions del parc de
bombers de Sant Jaume dels Domenys.
Ens explicaran quina és la seva feina,
podrem pujar als seus vehicles i ens
remullaran.

DOMENYS RADIO
Visitarem Domenys Radio i podrem
participar
en
el
programa
del
magazine que dirigeix la Laia Batlle.
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La nit de bivac, és una experiència que
permet als infants dormir fora de casa

DIVER PARC
Parc lúdic amb activitats d'aventura
amb tirolines, ponts, passarel·les i xarxes
per a totes les edats i en contacte amb
la natura.

amb els seus companys. Té un gran
atractiu, ja que tot el que signifiqui sortir
de la rutina els crida molt l’atenció. Pot
esdevenir, sobretot, una ocasió molt
bona per ajudar a millorar diferents
aspectes, com: l’autonomia, les bones

LLOC: Coma-ruga
DIA: 8 DE JULIOL DEL 2022
HORARI: 9.00 A 15.00 HORES

maneres i les relacions socials.
És una experiència que els enriqueix, els
reforça la seva autoestima i creen
vincles amb els seus companys.

SALTING I PLATJA
Centre lúdic reservat per a nosaltres, a
on durant 1 hora i mitjatots els infants
podran saltar en els diferents llits
elàstics. Desprès del Salting el Bus ens
portarà a la zona de platges on
esmorzarem a un parc i ens anirem a
remullar una estona a la platja

L’endemà tindrem, un gran esmorzar
amb fruita fresca, croissants, sucs... que
permetrà agafar forces per continuar el
dia.

LLOC: Vilanova i la Geltrú
DIA: 15 DE JULIOL DEL 2022
HORARI: 9.00 A 15.00 hores

WWW.MESKELLEURE.CAT

hola@meskelleure.cat

TEL: 645 627 627 - 931 406 772

ENS VOLS ACOMPANYAR EN
AQUEST VIATGE?

Acollida Matí Fix

Acollida esporàdic

15 €

3,80 €

CASAL

CASAL

Del 27 juny al 22 juliol

Del 27 al 29 de juliol

EMPADRONATS

PROMOCIONS

51 €
51 €

PROMOCIONS

38 €
38 €

NO EMPADRONATS

58 €

NO EMPADRONATS

42 €

EMPADRONATS

Servei
Carmanyola Fix

Carmanyola
esporàdic

23 €

4,80 €

SORTIDES

DIVER PARC
SALTING + PLATJA

Samarreta casal: 5 € - Assegurança d'accidents: 4 €

17 €
17 €

CONDICIONS

PROMOCIONS

Una vegada us inscriviu pagareu el 50% de

Podran gaudir de les promocions tots aquells

l'import total del casal i a mitjans de juny és

infants que:

pagarà el 50% restant.

Hagin participant durant el curs 2021-22 en

En el cas de no voler fer les sortides

qualsevol

programades, els participants no podran

extraescolars.

assistir al casal perquè tots els monitors/es

Hagin participat l'estiu 2021 en el casal de

marxen a la sortida.

Sant Jaume dels Domenys

de

les

nostres

activitats

Tant el servei d'acollida de matí com el servei
de menjador hi ha d'haver un mínim de 10
nens/es fixos per poder oferir aquest servei.
En cas de no arribar als mínims us ho
comunicarem abans de l'inici del casal.
Si voleu inscriure al Casal d'estiu el vostre
infant

amb

possessió

d'un

certificat

de

reconeixement de grau de discapacitat o
targeta acreditativa de la discapacitat, ens
ho heu de comunicar previ a la inscripició.

PERÍODE D'INSCRIPCIONS
Del 19 maig al 10 de juny
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INSCRIPCIONS
Les inscripcions seran online i heu de seguir els següents passos:
Heu d’entrar a la nostra pàgina web: www.meskelleure.cat i clicar a l’enllaç
que us surt a la web.
Seleccioneu el Municipi i el seu casal.
Completeu les dades personals que us demanen.
Una vegada omplertes, heu de clicar següent. Una vegada entreu a la
següent pàgina haureu de clicar les setmanes que us voleu inscriure al
campus, sortides i veureu que a sota del quadrant s’aniran afegint.
Una vegada tingueu tots els serveis que necessiteu, comproveu que estigui
tot correcte i cliqueu a següent.
Us demanem que poseu les dades de la targeta bancària amb la qual
pagareu les activitats o serveis. Per seguretat no tenim accés a la numeració
de la targeta bancària en cap moment, només una referència que ens envia
el sistema bancari.
Una vegada finalitzada la inscripció, rebreu un e-mail amb els serveis o
activitats que us heu inscrit juntament amb una contrasenya i codi d’usuari
per si us voleu descarregar l’APP de TPVEscola (disponible per Android i iOS).

Fes la teva inscripció a Meskelleure.cat
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Col·lecciona
Añadir
un subtítulo
moments
i no
desitjos, amb
+KEstiu!

Segueix a Meskelleure:

C/Migdia nº31 oficina 1B
Vilafranca del Penedès
hola@meskelleure.cat
TEL: 645 627 627
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