
Col·labora: 

Del 28 de juny al 30 de juliol 
de dilluns a divendres de 9 a 13 h

SERVEIS OPTATIUS: 
Acollida de 7.30 a 9 h • Menjador de 13 a 15.30 h

Sessions informatives telemàtiques, el 29 i 30 d'abril a les 18 h
INSCRIPCIONS: casaldevacances@montornes.cat

Infants 
de 3 a 12 

anys

casalcasal
dedevacancesvacances

20212021
Nou format!



Inscripcions:
En línia a montornes.cat/estiu

Termini del 3 al 16 de maig 
En casos excepcionals i aquelles famílies que no disposin de dispositius tecnològics podran 

trucar al CEM Les vernedes per demanar cita prèvia i fer la inscripció presencialment.

         935 68 69 07 • www.cemlesvernedes.cat 

Col·labora: 

El Casal de Vacances 2021 és una nova proposta única en què els antics casals 
de lleure i esport s’uneixen per oferir un format més complet i innovador. 
Oferim propostes a mida que incorporen la pràctica transversal d'esports 

tradicionals, alternatius i inclusius, modalitats relacionades amb la salut com 
el fitness i activitats amb un caire més artístic i creatiu com l'expressió corporal. 

Podreu fer bàsquet, futbol, atletisme, activitats aquàtiques recreatives, voleibol 
i un munt de propostes més.

La programació també compta amb activitats d'experimentació, gimcanes, 
jocs cooperatius, joc simbòlic, i d'altres que permetran que l'infant s'endinsi 

en el centre d'interès gaudint d'una experiència molt vivencial. 

Amb aquesta proposta educativa els infants aprenen a respectar, compartir, 
estimar i descobrir, tot des d’una vessant lúdica. Jugant s’aprèn!

El Casal de Vacances també és una oportunitat magní�ca per relacionar-se, 
fer amics, divertir-se i compartir experiències amb els altres.

Comptem amb talleristes especialistes, un dia de sortida per als més grans i, 
com cada any, dies de piscina.

Els espais:
Tenint en compte l'experiència d'edicions anteriors, el Casal de Vacances 

es desenvoluparà a les escoles Can Parera, Mogent i Palau d'Ametlla, 
i a la Zona Esportiva Municipal Les Vernedes

El Centre d'Interès:
La unió de l'esport, el lleure i l'educació propicia un espai ideal per promoure valors.

Aquest 2021, el Casal de Vacances estarà dedicat als Jocs Olímpics.
Treballarem aspectes tan importants com el respecte als altres, el joc net, la satisfacció 

de l'esforç, la cerca de l'excel·lència, i l'equilibri entre la voluntat, el cos i la ment.

https://montornes.cat/estiu

