CASAL D’ESTIU 2021
La casa de Can Puig està situada al poble de Sant Salvador de Guardiola en un
entorn de boscos, amb Montserrat com a fons que fan d’aquesta Masia unlloc
ideal per gaudir de la tranquil·litat amb la màxima seguretat.
L’entorn de Can Puig és ideal per gaudir a l’aire lliure, relaxar-se i
desconnectar de la rutina diària. Us convidem a descobrir-lo, a aprendre’l a
respectar, estimar i gaudir.
Oferim un CASAL D’ESTIU enfocat a tots els infants de Manresa i rodalies.

- Edat: dels 2 als 12 anys

Casal Petits: de P3 a 2n
Casal Grans: de 3r a 6è

Es faran diferents grups en funció del nombre de participants i de les
edats.

- Dates i Preus: el casal es divideix per setmanes de dilluns a
divendres amb opció de matí o de tot el dia (que inclou el dinar i el
berenar) des del 28 de juny al 13 d’agost *** de 2021.

PREU
A PARTIR 3a
SETMANA**

MATÍ (fins les 13:00h)

TOT EL DIA (fins les 17:00h)

45€/participant
40€/participant

90€/participant
80€/participant

**Per aquells participants que estan amb nosaltres diverses setmanes, hi ha
un descompte a partir de la tercera (indiferentment de la setmana d’inici).
Ex: Si reservem 3 setmanes tot el dia, el preu total del casal serà:
90+90+80 = 260€
*** A l’agost es realitzarà el casal si hi ha un mínim de 15 participants.

També oferim Casal el 23 i 25 de juny

PREU

MATÍ (fins les 13:00h)

TOT EL DIA (fins les 17:00h)

18€/participant

36€/participant

*En aquest cas no s’aplica cap tipus de descompte.

ALTRES OPCIONS:
Dinar un dia esporàdic (fins les 14:30h) – 7€/participant/dia
Dinar + tarda dia esporàdic (fins les 17:00h) – 10€/participant/dia



El preu del Casal inclou:

o monitoratge titulat, amb el certificat d’antecedents sexuals i
assegurat

o tot el material necessari per a dur a terme les activitats
o el dinar i berenar (en cas de fer tot el dia)
o Assegurances (la casa disposa de tots els permisos, assegurances
i responsabilitat civil com el registre de la Generalitat amb
número CC000376)



Mètode de pagament:

Cal fer el pagament del preu íntegra abans del 19 de juny per
transferència bancària.
- En cas de no poder venir un dia, NO ÉS TORNA L’IMPORT.
- Horaris:
Hi ha estipulats dos horaris:
MATÍ: de 8:00 a 13:00h
TOT EL DIA: de 8:00 a 17:15h
En motiu dels nous protocols de seguretat pel COVID-19 enguany
no es pot oferir el servei de transport. Per aquest motiu, ampliem
l’horari del Casal podent arribar més d’hora i fer la recollida més
tard.

-

Activitats:
La programació general de totes les setmanes del Casal serà la següent
HORA
8:00 – 9:15h
9:15 – 9:45h
9:45 – 11:00h
11:00 – 11:30
11:30 – 13:00h
13:15 – 14:00h
14:00 – 16:00
16:15 - 16:30
17:00 – 17:15

PRIMER DIA
Acollida
Benvinguda, grups i
presentació de la
setmana
ACTIVITAT
Esmorzar
ACTIVITAT
Dinar
ACTIVITAT
Berenar
Recollida

ALTRES DIES
Acollida
ACTIVITAT

Esmorzar
ACTIVITAT
Dinar
ACTIVITAT
Berenar
Recollida

Les diferents propostes d’activitats varien segons el grup.
PETITS: Cada setmana les activitats giraran entorn a un eix d’animació
diferent com ara: pirates, indis, exploradors, éssers mitològics, científics,
bruixes i bruixots...
GRANS: Cada setmana serà diferent amb activitats més mogudes com:
aventura, esports, jocs tradicionals, experiments, màgia...

- Alimentació: SETMANALMENT S’ENVIARÀ EL MENÚ PER MAIL
A Can Puig, l'alimentació és una part fonamental dins del nostre projecte i,
per aquest motiu, la cuidem. La cuina és casolana i amb productes naturals
de primera qualitat oferint, així, una dieta completament equilibrada. La
casa disposa d'una cuina totalment equipada de manera que tots els àpats
són preparats a la mateixa instal·lació.
Can Puig, a més, ofereix menús especials per al·lèrgics i intol·lerants (en
cas de necessitar un menú especial, cal avisar-ho i dur un informe mèdic
amb una setmana mínim d’antel·lació).

- Reunions informatives:
En motiu del Covid, enguany no realitzarem cap reunió informativa però
estarem a la vostra disposició per mail a infocanpuig@gmail.com o al
675 83 78 19 per a qualsevol dubte.

