


Els més menuts serem PIRATES 
i amb els més grans viurem 
aventures i descobrirem els 

enigmes que ens amaga 

l’ILLA del TRESOR



Seguim a l'espera que es publiquin les condicions 

sanitàries definitives que hauran de garantir els casals 

aquest estiu*

- Grups bombolla

- Higiene de mans i ventilació d’espais

- Entrades esglaonades – per espais separats



ESPLAIS LÚDICS, SL

Som una empresa que gestiona activitats de lleure, 

esport, diversió i creativitat, com a complement de 

l’aprenentatge mitjançant l’exploració, el 

descobriment, l’experimentació i el joc.

Des de l’any 2008, treballem per contribuir al 

desenvolupament integral de la persona mitjançant 

un ampli ventall d’activitats que es desenvolupen 

fora de l’horari escolar, dins un marc lúdic i de 

diversió. 



CASAL D’ESTIU 2021

DATES: del 28 de juny al de 23 juliol

HORARI: de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h

Centre d’interès i distribució de grups per franges d’edat:

 PETITS – ELS PIRATES - per a infants que han cursat de 

P3, P4 i P5

 MITJANS – L’ENIGMA DE L’illa DEL TRESOR - per a 

infants que han cursat de 1r a 3r

 GRANS – AVENTURA’T I  ATREVEIX-TE -per a infants

que han cursat de 4t a 2n ESO



CASAL D’ESTIU 2021
Del 7 al 17 de MAIG

Omplint el formulari google 

que trobareu al web

www.esplaisludics.com

INSCRIPCIONS

Podem resoldre els vostres dubtes a 

esplaisludics.info@gmail.com



Trail Running i Senderisme

a la natura propera

MAPPING pel centre i Rutes per Mataró

GIMCANA URBANA

PLATJA de Mataró

PISCINA d’ARENYS de MUNT 

Guerra de Bombardes

Curses d’orientació

SORTIDES 

I 

ACTIVITATS

i… L’ACAMPADA a l’escola

amb berenar fora de l’escola 



ESCAPE ROOMS 

PAINTBALL D’AIGUA 

JOCS D’AIGUA, 

XERINGADES

JOCS DE PRESENTACIÓ-

–cada dilluns per iniciar la setmana

ENGLISH  AMB WORKSHOP

LLIGUETES ESPORTIVES 

JORNADES DE JOCS 

ENIGMES I  REPTES

JOCS COOPERATIUS 

TARDES TEMÀTIQUES

ACTIVITATS DIVERSES: esports, art, tecnologia

…. SEGUIM!! 



 El món dels pirates és un món fascinant pels infants i per aquest motiu 

creiem que és un centre d’interès on ells es transformen en veritables 

“pirates”. 

 La nostra història-aventura comença dins de la nau del “Pirata 

Barba____”  aquest té un mapa d’un tresor que és molt valuós. 

 La nau surt del port amb una missió... arribar 

 A l’illa del tresor... s’endinsa al Mar del Carib 

 i després d’una gran tempesta, arriba a l’illa 

 on es troba el tresor...   Aquí comença l’aventura dels nostres 

participants, aventura plena d’il·lusions, reptes, valors, ...... 

❑ PETITS: ES CONVERTIRAN EN VERITABLE PIRATES ?????

❑ MITJANS: TROBARAN L’ENIGMA DE L’ILLA del TRESOR......?????

❑ GRANS:  S’ATREVIRAN A INICIAR AQUESTA AVENTURA?



DISTRIBUCIÓ SETMANAL
 Setmana del 28 de juny al 2 de juliol

• Els pirates

 Setmana del 5 al 9 de juliol

• La nau dels pirates.

• Setmana del 12 al 16 de juliol

La vida d’un pirata.

Setmana del 19 al 23 de juliol

L’illa i el mapa del tresor. 



CASAL D’ESTIU 2021

TARIFES CASAL

Casal sencer – tot el dia – 190€

Casal sencer – només matins – 170€

Una Setmana – 70€

Casal per quinzenes: dues setmanes seguides – 125€ 

ALTRES SERVEIS

MENJADOR Acollida Matinal  i de Tarda

de 13:00h a15:00h de 8h a 9h  i de 17:00h a 18:00h 

8€/dia FIX – 38€/mes

ESPORÀDIC – 4€/dia



CASAL D’ESTIU 2021    EL DIA A DIA



CASAL D’ESTIU 2021 
PROGRAMACIÓ de PETITS – de P3,P4 i P5 - EXEMPLE DE LA PRIMERA SETMANA



CASAL D’ESTIU 2021 
PROGRAMACIÓ de MITJANS – de 1r a 3r - EXEMPLE DE LA PRIMERA SETMANA



CASAL D’ESTIU 2021 
PROGRAMACIÓ de GRANS – de 4t  a ESO –
EXEMPLE DE LA PRIMERA SETMANA



SAMARRETA DEL CASAL

 Es compra a part a preu de 6,00€ (1 unitat), 

s’utilitzarà per les sortides 

 IMPORTANT: la talla s’haurà de marcar en el 

formulari google en el moment de la INSCRIPCIÓ. 

 Impressió a dues parts 

“il·lustració amb la temàtica”

“Casal d’estiu – escola LA COMA”



PER A MÉS INFORMACIÓ…

 Ens trobareu a l’adreça de correu electrònic

 esplaisludics.info@gmail.com

 …comencem??

ELS PIRATES són a punt 

d’arribar a l’escola , us atreviu a 

rebre’ls ?????



GRÀCIES PER LA 

VOSTRA 

ASSISTÈNCIA !


