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Les vacances d’estiu són les més esperades pels nens i nenes, donat 
que poden gaudir d’uns dies d’esbarjo, és per això que des de l’Escola, 
oferim la possibilitat d’omplir els dies d’estiu, d’una manera divertida i 
educativa al mateix temps.

Els Casals que oferim estan homologats per l’ajuntament i pertanyen 
a la Campanya de vacances d’estiu. Aquesta homologació permet una 
sèrie d’avantatges en ajuts i promoció que us informarem. 

Aquest curs seguim comptant amb la participació de professors 
nadius d’anglès per fer part de les activitats i tallers. Els professors 
acompanyaran als nostres alumnes a totes les activitats i  treballarem 
la immersió lingüística per millorar el seu nivell. 

Aquest curs l’escola us ofereix les següents opcions a escollir:

Casal d’estiu 
del 23 de juny al 2 de setembre (no tanquem en tot l’estiu)

Campus esportiu
del 27 de juny al 5 d’agost i del 29 d’agost al 2 de setembre

Campus de dance i patinatge
del 27 de juny al 29 de juliol

Colònies d’estiu
del 20 al 23 de juliol 

Les vacances d’estiu són les més esperades 
pels nens i les nenes. Als casals del  
Grup Escolar Roca t’ho posem fàcil. 





Casal d’estiu 

OBJECTIUS

• Mantenir una actitud positiva i engrescadora 
durant tot el Casal.

• Gaudir dels temps del lleure.
• Establir relació d’amistat amb altres joves.
• Participar en activitats de grup amb una 

actitud solidària i cooperativa.
• Aprendre de forma lúdica els continguts dels 

diferents tallers i activitats

DEL 23 DE JUNY AL 2 DE SETEMBRE

S’organitzaran les diferents activitats en forma de 
tallers. Els tallers estan pensats per fer activitats 
d’una manera lúdica i aprendre sense adonar-se.

La solidaritat i la col·laboració són importants per 
arribar a un objectiu comú. Aquestes sessions 
dinàmiques i participatives són molt atractives 
pels infants. També farem un taller de treball 
d’estiu, en el que consolidarem el que hem après 
durant el curs, mitjançant els treballs que l’escola 
ha recomanat.



Casal d’estiu 

Els tallers i activitats que us proposem són:

• Taller de cuina. De manera divertida i original 
ens endinsarem en el món culinari elaborant 
diferents plats. Ja veureu, us llepareu els dits!

• Classes de natació. Un cop a la setmana anirem 
a la piscina per reforçar els estils i jugar molt.

• Jocs d’aigua. Al pati a l’escola per acabar ben 
remullats.

• Taller de dansa. S’organitzaran activitats de ball 
amb les nostres monitores d’Urban Dance.

• Taller-jocs d’esports. S’organitzaran jocs diver-
sos en els quals els nens/es poden gaudir del 
joc col·lectiu i individual.

• Taller d’experimentació. Experimentaran amb 
els sentits.

• Tarda de cine. Veurem una pel·lícula  
amb crispetes.

• Taller tecnològic. Podran jugar i aprendre al 
mateix temps amb tot un munt de programes 
multimèdia.

• Taller de plàstica. On pretenem potenciar la 
seva creativitat i expressió plàstica mitjançant 
diferents tècniques i materials. Farem  
estampació de samarretes, maquillatge de 
cara, confecció de disfresses, confecció de 
collarets, punts de llibre i moltes sorpreses 
més…

• Taller d’anglès. Amb activitats lúdiques com 
jocs, cançons i conversa amb l’objectiu de 
millorar el seu nivell d’anglès.

• Taller de treball d’estiu. Podran fer una 
estona el treball d’estiu o deures guiat pels 
monitors.



Campus esportiu 

CONTINGUTS

• 3 h de curs/setmana de natació .
• Esports que treballarem: voleibol, bàsquet, 

tennis, pàdel, fútbol i handbol
• Un dia a la setmana anirem a la platja d’Ocata 

per fer Beach Sports.
• Una hora al dia per fer deures d’estiu i anglès.
• Tots els dimecres i divendres, sortides o festes 

a l’escola.

OBJECTIUS

• Desenvolupar les tècniques bàsiques de 
diversos esports: voleibol, futbol, handbol  
i bàsquet.

• Desenvolupar uns bons hàbits esportius  
i de conducta.

• Participació activa mitjançant jocs.
• Fomentar la bona conducta entre companys  

i el respecte als rivals.

DEL 27 DE JUNY AL 5 D’AGOST I DEL 29 D’AGOST AL 2 DE SETEMBRE

Un campus on els alumnes practicaran diversos esports com futbol, voleibol, bàsquet, handbol, tennis, 
pàdel, natació… 



DEL 27 DE JUNY AL 29 DE JULIOL

Es tracta d’un campus on els alumnes podran explorar diferents estils del Hip Hop ,estils moderns 
i iniciar-se en el patinatge. El patinatge artístic sobre rodes té com a objectiu principal barrejar els 
moviments de dansa amb la sincronització del moviment dels peus.

Campus de dance i patinatge 

CONTINGUTS

• 1 h de curs/setmana de natació.
• 1 h de ball cada dia.
• 1 h de patinatge cada dia.
• Una hora al dia per fer deures d’estiu  

i anglès.
• Tots els dimecres i divendres sortides  

o festes a l’escola. 

OBJECTIUS

• Adquirir una sèrie d’hàbits i coneixements 
sobre la dansa i el patinatge i aplicar-los  
a la vida diària. 

•  Treballar amb diferents estils de dansa  
i patinatge.

•  Treballar amb diferents tècniques 
d’escalfament corporal.

•  Ser conscients de la pròpia imatge corporal  
i del treball corporal.

•  Sortides tots els dimecres i divendres 
gaudiran del inflables i més sorpreses



Colònies d’estiu 

DEL 20 AL 23 DE JULIOL

Les colònies d’estiu són una bona oportunitat perquè els nostres alumnes visquin un temps de lleure en 
contacte amb el medi natural i gaudint de la convivència amb altres companys i companyes de l’escola.

Aquest curs oferim aquesta estada com a una oportunitat per divertir-se, per descobrir i experimentar, 
en un entorn nou especialment afavoridor per realitzar aquestes actitvitats. Alhora que l’experiència 
vital que acaben visquen els ajuda a desenvolupar habilitats socials, emocionals i la seva autonomia 
personal. Gaudint d’un estiu per compartir i conviure!

QUE FAREM?

• Activitats esportives
• Excursions
• Hípica
• Piscina
• Excursions
• Tallers
• Activitats i jocs de nit

ON?

• Alberg La Bruna a Bellver de Cerdanya. 

QUAN?

• Del 20 al 23 de juliol
• Els alumnes podran gaudir pel mateix preu 

des del 18 de juliol a una de les opcions de 
Casal que tenim a l’escola ( Casal, Campus 
esportiu o de Patinatge)  i dimecres dia 20 
després de la sortida al Waterworld , els 
alumnes aniran directament a l’Alberg per 
iniciar les convivències.

• El dissabte 23 convidem a les famílies que 
tinguin inscrits als alumnes a les colònies a 
esmorzar amb nosaltres i fer una remullada a 
la piscina. Una vegada acabada la remullada 
sortirà l’autocar de tornada a l’escola.



COM ENS ORGANITZEM?

• Tenim un total de 50 places.
• Farem dos grups, un grup amb alumnes de 1r a 

3r de primària i l’altre amb alumnes de 4t a 6è 
de primària.

Colònies d’estiu 



Aquest curs hem preparat una oferta de sortides espectaculars. Cada setmana com a mínim es farà una 
sortida. Els nens i les nenes que no es queden a dinar a l’escola hauran de portar el dinar de casa si la 
sortida és de tot el dia. 

Sortides 

CASAL JOAN ROCA

SETMANA DIMECRES DIVENDRES
27/6 al 1/7 Waterworld Rocpark Rocpark
4/7 al 8/7 Illa Fantasia Rocpark Festa de l’espuma

11/7 al 15/7 Marineland Rocpark Inflable aquàtic
18/7 al 22/7 Waterworld Rocpark Inflable
25/7 al 29/7 Piscina La Bassa Rocpark

1/8 al 5/8 Jumping Rocpark
8/8 al 12/8 Piscina de Can Dragó Rocpark

16/8 al 19/8 Jumping Rocpark
22/8 al 26/8 Piscina de Can Dragó Rocpark
29/8 al 2/9 Gnomopark Rocpark 

A LES SORTIDES ÉS 
OBLIGATORI PORTAR

• Motxilla del casal  
amb el dinar i l’aigua.

• Samarreta i gorra del 
casal.

•  Crema solar protectora.



Preus 
SETMANA COLÒNIES CASAL

CAMPUS
MENJADOR

½ JORNADA 
CASAL  

DE 9 A 13H

½ JORNADA 
CAMPUS  

DE 9 A 13HESPORTIU PATINATGE 
I STAGE

23/6 25 € 8 € 16 €

27/6 a l’1/7 105 € 114 € 105 € 40 € 70 € 75 €

4/7 al 8/7 105 € 114 € 105 € 40 € 70 € 75 €

11/7 al 15/7 105 € 114 € 105 € 40 € 70 € 75 €

18/7 al 22/7 105 € 114 € 105 € 40 € 70 € 75 €

25/7 al 29/7 105 € 114 € 105 € 40 € 70 € 75 €

1/8 al 5/8 105 € 114 € 105 € 40 € 70 € 75 €

8/8 al 12/8 105 € 40 € 70 €

16/8 al 19/8 105 € 32 € 60 €

22/8 al 26/8 105 € 40 € 70 €

29/8 al 2/9 105 € 114 € 40 € 70 € 75 €

* Colònies
del 20-23/7

265 €

Descomptes especials per col·laboradors de la 
Fundació Educare Instruendo:

• Els alumnes inscrits a més de 3 setmanes 
tenen un 8% de descompte en el preu del 
casal o campus.

• Els alumnes inscrits a més de 6 setmanes 
tenen un 12% de descompte en el preu del 
casal o campus.

• Els alumnes inscrits a més de 9 setmanes 
tenen un 16% de descompte en el preu del 
casal o campus.

* Els alumnes inscrits a les colònies tindran dret a participar en el casal o campus des del dilluns 18 de 
juliol sense cap cost afegit.



Butlleta d’inscripció

SETMANA COLÒNIES CASAL
CAMPUS

Menjador
PERMANÈNCIA

ESPORTIU PATINATGE 
I STAGE

MATÍ
Horari

TARDA
Horari

23-6

27/6 a l’1/7

4/7 al 8/7

11/7 al 15/7

18/7 al 22/7

25/7 al 29/7

1/8 al 5/8

8/8 al 12/8

16/8 al 19/8

22/8 al 26/8

29/8 al 2/9

Colònies (20-23/7)

Colònies i campus 
o casal (18-23/7)

En/Na ............................................................................, amb DNI ..............................., com a pare, 
mare, tutor de l’alumne/a .......................................................................... del curs ......................., 
autoritzo les sortides i excursions que es facin durant aquest període i l’inscric a:

Tots els participants a qualsevol opció de campus o stage rebran una samarreta, una gorra i 
una motxilla del casal. 

Talla samarreta: 

Signatura

Inici del període d’inscripció: del 14 de març fins el 15 de juny



Joan Roca - Meridiana
Av. Meridiana, 243 
08027 Barcelona
Tel. 933 403 408

www.escolesjoanroca.cat

Joan Roca - Guipúscoa
Rambla de Guipúscoa, 19 
08018 Barcelona
Tel. 933 072 066


