
 

 

Informació Casal Estiu 2022 
El Casal d’Estiu 2022 l’organitzen l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt  i el Grup d’Esplai de Lliçà d’Amunt. Aquesta 

és una entitat sense ànim de lucre formada per joves voluntaris que fan de monitors, nens i nenes, pares i 

mares i familiars. La seva missió és ajudar als infants i joves a créixer com a persones, amb valors i esperit 

crític i que puguin ser més autònoms, vetllen pel seu desenvolupament íntegre des de la vessant del lleure. 

Des de l’Esplai s’organitzen activitats cada dissabte durant el curs i els Campaments a l’estiu de forma 

voluntària. Els podeu conèixer apropant-vos al local de l’Esplai (c/d’en Bosch, s/n –al costat de l’església de 

Sant Julià–) o per Internet a www.esplaillica.cat. 
La Regidoria de Joventut és l’àrea responsable del casal i per a qualsevol consulta relacionada amb 

l’organització del casal podeu contactar amb la tècnica de joventut, la Vanesa Cabeza, al 610784813 i per 

correu electrònic a cabezasv@llicamunt.cat  i també podeu preguntar pel referent polític de la regidoria, el 

David Morales al 93.841.52.25.  

La directora del casal serà l’Anna Garcia, el seu correu electrònic és garciapannl@llicamunt.cat   i el número 

de contacte d’ella i del casal és el següent:  

 

 

 

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS  

Hi haurà 3 grups de P3 a P5, un per cada curs, i 3 grups més que engloben 1 grup de 1er i 2on, 1 grup de 

2on i 3er i 1 grup de 5è i 6è.   

Pel que fa al casal de tarda hi haurà un únic grup perquè la demanda és més baixa.  

Així el repartiment de grups i monitors referents de cada grup és la següent:  

 

 

 

 

P3 P4 P5 1er 2on 3er 4rt 5è 6è

SET. 1

ANNA/IRENE CARLA/NEUS NEREIDA 

SET. 2

ANNA/IRENE CARLA/MIQUEL NEREIDA + 1

SET. 3

ANNA/IRENE CARLA/MIQUEL NEREIDA + 1

SET. 4

ANNA/IRENE CARLA/MIQUEL NEREIDA + 1

SET. 5 1er / 2on / 3er

NEREIDA + 1

4rt / 5è / 6èP3 / P4

ANNA/CARLA VÍCTOR MONTSE/ + 1

NEUSPAULA/ORIOL VÍCTOR/ALÍCIA MONTSE/JUDIT/+1 

NEUS/PAULA/ORIOL VÍCTOR/ALÍCIA MONTSE/JUDIT/+1 

NEUS/PAULA/ORIOL VÍCTOR/ALÍCIA MONTSE/JUDIT/+1

PAULA/ORIOL VÍCTOR /ALÍCIA MONTSE/JUDIT/+1 

TELEFON DEL CASAL: 662 92 62 26  

http://www.esplaillica.cat/
mailto:cabezasv@llicamunt.cat
mailto:garciapannl@llicamunt.cat


 
 

 

 

Els servei d’ acollida matinal serà un grup únic i anirà a càrrec de: la directora Anna Garcia i el Víctor 

Noguera.  

L’acollida de migdia cal notificar-la com la resta de serveis i anirà a càrrec de: Carla Molina i Nereida Garcia.  

El servei de casal de tarda es farà amb un únic grup i es farà a càrrec de: la directora Anna Garcia i l’Anna 

Potrony.  

 

DIA A DIA AL CASAL 

Servei Horari Activitat 

ACOLLIDA 7:30 a 8:30h Acollida de mati 

CASAL MATÍ 

8:30 a 10.00h Activitat de matí 

10:00h Esmorzar i cap a la piscina 

10.30h a 11. 450h Piscina 

12.00-13.00h Acabar activitat del dia 

MENJADOR 13.00h a 15.00h Menjador 

CASAL DE TARDA 15.00 a 16:30h Activitats de tarda 

 

Esporàdics  

Hi ha l’opció de demanar un servei  esporàdic  d’acollida de matí  i menjador.  Cal que es notifiqui als monitors 

del grup del vostre fill/a com a mínim amb un dia d’antelació i es pagui mitjançant transferència bancària al 

següent número del banc BBVA:  

ES0601826035470201500448 

El resguard de pagament s’haurà d’entregar al monitor/a referent del vostre grup.  

El preu de l’esporàdic de l’acollida matinal  és de 6€/dia. 

El preu de l’esporàdic de menjador és 8€/dia. 

 

MENJADOR 

El menjar s’elabora a la cuina de l’Escola Els Picots i anirà a càrrec de l’empresa Core Restauració. Alguns 

del monitors i monitores del menjador són també monitors al casal d’estiu. La responsable del servei de 

menjador serà la Paola Sepúlveda.  

 

 

 

 

 



 
 

 

SORTIDA: Les Coves del Toll a Moià. 13 de Juliol.  

Hora Activitat 

9.00 h Agafem l’autocar 

10.00 h Arribada i esmorzar 

10.30 h Visita a la cova i taller 

13.00 h Dinar a les coves 

14.00 h Tornada 

15.00 h Arribada al casal 

 

Què cal portar el primer dia?   

Bossa del casal: 

- Roba de recanvi, una muda sencera. Cal marcar 

la roba. Aquesta bossa es quedarà al casal.  

- Samarreta vella o bata de pintura 

- Crema solar marcada 

- Tovallola (es tornarà cada divendres per poder 

rentar-la)  

- Gorra 

Què cal portar el dia de la sortida? 

- La samarreta de casal.  

- Sabates o bambes tancades 

- Roba còmode 

- Esmorzar 

- Dinar / Pícnic (els de menjador) 

- Ampolla d’aigua gran o cantimplora 

- Gorra 

- Crema solar 

 

 

 

Què cal portar pel dia a dia? 

- Banyador posat de casa, preferiblement dues 

peces.  

- Esmorzar 

- Ampolla d’aigua o cantimplora 

- Xancletes lligades 

 

ENTRADES I SORTIDES 

Les entrades del nens i nenes de P3, P4 i P5 es duran a terme per la porta de secretaria, fins a les aules i 

es podran recollir a les mateixes aules. 

Les entrades i sortides dels nens de 1er a 6è es faran per la porta lateral de l’edifici (al costat del pavelló) on 

els monitors es esperaran per fer fila i anar cap a l’aula.  La recollida també es farà allà.  

 


