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CASAL D’ESTIU 2020: “CASAL B 612: UN VIATGE PER L’UNIVERS AMB EL PETIT PRÍNCEP” 

0. DADES DE L’EMPRESA: 

Associació Educativa KAMPI KI PUGUI 

Ronda de la Via, 57, local 

C.P: 08903 

L’Hospitalet de Llobregat (BCN) 

NIF: G- 63582621 

Telèfon: 675 65 46 39 (Míriam González)/675 65 46 34 (Gemma Cruz) 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 

 L’associació educativa KampiKi Pugui és una entitat educativa sense afany de lucre, 

dedicada a fomentar l’educació en el lleure, la vida associativa, l’animació sociocultural 
i l’educació social mitjançant activitats lúdiques.  
 
Complint amb la seva finalitat social, organitza activitats adreçades a infants, joves i 
adults, amb l’objectiu d’oferir una alternativa educativa en interacció amb altres agents 
educadors: empreses dedicades al lleure, escoles, famílies, etc.; que permeti 
desenvolupar en les persones els valors següents: 
 

• L’autonomia personal 

• La integració i la convivència 

• La creativitat 

• La vivència d’uns valors que els ajudin a créixer com a persones. 
 
En aquesta línia i en un mètode de treball motivador per tothom, l’associació ofereix un 
seguit d’activitats que possibiliten una educació integral afavoridora per copsar els 
interessos dels participants, alhora fer-los gaudir treballant a través del joc la vida de 
grup i la participació com a protagonistes directes. 
 
 

 

2. PRESENTACIÓ DEL CASAL 
 

• Idea general 
 
Aquest projecte té com a finalitat cobrir la demanda que ha sol·licitat l’ AMPA de  
l’escola des d’una perspectiva educativa i lúdica. 
 
Plantegem oferir un tipus de projecte que atregui a les diferents edats amb les que 
treballem. Així doncs, cada setmana es farà més incidència en un aspecte o un altre, 
el qual estarà marcat el centre d’interès. 
 
El casal d’estiu permet establir un marc de relació basat en el fet de compartir 
experiències senzilles i intenses, lúdiques, vitals i afectives. 
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• Descripció 
 

El casal d’estiu és realitzarà a les instal·lacions de l’escola Bernat Desclot (de p3 a 4rt) 
i MilagrosConsarnau(de 5è a la ESO). Escola Bernat Desclot: Es demanen 3 espais 
per grups, el gimnàs, el menjador, el despatx de l’AMPA, els lavabos de la planta baixa 
i el pati. Escola Milagros Consarnau: Es demanen 2 espais per grups (Gimnàs i 
menjador), lavabos planta baixa i patis.  
Els infants es podran inscriure del 25 de maig al 10 de juny de 2020, la inscripció 
s’haurá de fer on line, escollint les setmanes que més els interessi del casal. 
El casal es realitzarà del 29 de juny al 31 de juliol  i del 31 d’agost al 4 de setembre 

de 2020 (escola Bernat Desclot). Aquest estarà comprès per sis torns. Cadascun 

dels quals funcionarà de dilluns a divendres amb un horari de 9:00 a 13:00h i de 15:00 

a 17:00h. Hi haurà servei d’acollida matinal de 7.45:h a 9:00h.  

També hi haurà servei de menjador de 13:00 a 15:00h. el servei de menjador el 

realitzarem del 29 de juny al 31 de juliol a l’escola Milagros Consarnau amb cuina 

pròpia i del31 d’agost al 4 de setembre amb ROCA GONZALEZ càtering a l’escola 

Bernat Desclot.  

El casal funcionarà per grups d’edat. Cadascun d’ells tindrà un equip de monitors fixa 
durant tot el casal depenent del nombre d’infants inscrits variarà la quantitat de 
monitors/es basant-nos en la normativa vigent d’activitats en el lleure.  
Els grups comprenen les següents edats: 
 

- PETITS: de 3 i 5 anys.(2 grups) 
- MITJANS: de 6 a 9 anys.(2 grups) 
- GRANS: de 10 a 13 anys.(2 grups) 
- JOVES: de 14 a 15 anys.(1 grup) 

 
Aquest curs per la situació especial en la que ens trobem de el COVID-19 els 
grups seran tancats amb 30 infants cadascú, per tant hi haurà un màxim 
d’inscrits de 210 infants en total, 120 infants a l’escola Bernat Desclot i 90 infants 
a l’escola Milagros Consarnau. 
 
Tot i que tots tindrem el mateix calendari setmanal, les activitats variaran 
adequant-se a l’edat del grup. 
 
3. OBJECTIUS EDUCATIUS GENERALS 

 

➢ Acompanyar en l'aprenentatge de les noves rutines, especialment les que 
tenen a veure amb la higiene i la protecció, i el protagonisme d’infants i 
joves en aquests nous aprenentatges. 

➢ Gaudir de la retrobada i contacte amb la natura i els espais oberts. 

➢ Recuperar el sentit de comunitat: les interaccions socials, el retrobament 
amb les amistats, el contacte amb referents adults més enllà del nucli 
familiar. 

➢ Vetllar per l’acompanyament emocional dels infants. 

➢ Treballar el dol. 

➢ Acompanyar en la gestió de la incertesa i la por al desconegut. 

➢ Assolir unes bones actituds que ens permetin portar una bona convivència i 
relació de grup. 

➢ Aprendre a moure’ns amb autonomia i civisme per la ciutat. 
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➢ Gaudir del centre d’interès com quelcom  integrador i col·lectiu. 

➢ Potenciar la creativitat i la imaginació com a mitjà d’expressió. 

 

4. OBJECTIUS ESPECÌFICS 

Els objectius educatius per als infants petits (3-8 anys) 

Àrea de psicomotricitat, d'hàbits i habilitats 

➢ Reforçar els hàbits d'autonomia personal (d’higiene, ordre): rentar-se mans 
abans i desprès de cada activitat, usar correctament el lavabo, etc. 

➢ Respectar les distancies marcades de dos metres. 

➢ Respectar l’ús de la mascareta que serà obligatòria en els moments de 
transport.  

➢ Acostumar als infants al tracte social i de convivència: saludar, dir si us plau, 
donar les gràcies, no cridar ni interrompre, escoltar i deixar parlar. 

➢ Acostumar-los a no llençar res a terra, i a endreçar i netejar allò que embruten 
sense esperar que un altre els ho solucioni. 

➢ Ensenyar-los a respectar  les normes bàsiques de seguretat en el seu 
comportament vial: semàfors, andanes, autocars, trens... 

➢ Potenciar i treballar amb els infants la psicomotricitat tant grossa com fina. 

➢ Desenvolupar una sèrie de destreses en relació amb la plàstica, els jocs, etc.  

Àrea d'adquisició de coneixements i de les capacitats intel·lectuals 

➢ Vetllar per a que els infants reconeguin en el seu entorn allò que està malament 
(els comportaments agressius, egocèntrics o elitistes) enfront d’allò que està bé 
(els comportaments respectuosos, solidaris o afectuosos) . 

➢ Millorar la seva  orientació espacial i temporal: davant, darrere, esquerra, dreta, 
a dalt, a baix, què va primer, què va després… 

➢ Desenvolupar l’atenció, la concentració i la capacitat d’expressar-se en el diàleg 
entre iguals i amb adults. 

➢ Exercitar la seva capacitat sensorial en relació amb l'entorn: colors, olors, 
textures, sabors, formes... 

➢ Ampliar el vocabulari dels infants. 

➢ Conèixer i identificar el seu barri i població. 

➢ Desenvolupar la seva capacitat creativa i imaginativa. 

➢ Aprendre a adaptar-se a noves situacions. 

➢ Començar a conèixer les seves pròpies limitacions procurant acceptar-les 

Àrea afectiva, de les actituds i els valors 

➢ Sensibilitzar als infants envers l’entorn natural i cultural que els envolta distingint 
el que és positiu (netedat, bon ambient...) i el que és negatiu (brutícia, 
abandó...)  

➢ Desenvolupar una actitud positiva envers la participació, la responsabilitat 
personal i el compromís amb les normes de convivència del grup. 

➢ Gaudir de la vida de grup mitjançant les activitats que es realitzin 
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➢ Desenvolupar una actitud positiva envers la cultura. 

➢ Afavorir la conversa i la relació personal afectuosa amb els altres companys, 
sense menyspreu o rebuig per raó de sexe o d'altres. 

➢ Potenciar la resolució de conflictes entre els infants mitjançant els pactes i els 
acords: a l'hora de jugar, d'escollir, etc 

Els objectius educatius per als nois i noies (8-15 anys) 

Àrea de psicomotricitat, d'hàbits i habilitats 

➢ Reforçar els hàbits d’higiene personal, assumint el rentar-se mans abans i 
desprès de cada activitat. 

➢ Respectar les distancies marcades de dos metres. 

➢ Respectar l’ús de la mascareta que serà obligatòria en els moments de 
transport.  

➢ Potenciar el tracte social i la convivència entre els infants dins i fora del grup. 

➢ Potenciar els hàbits d'ordre i neteja en relació amb l'entorn.. 

➢ Reforçar el respecte per les normes bàsiques de seguretat en el seu 
comportament vial: caminar per carretera, semàfors, andanes... 

➢ Desenvolupar l'equilibri i l'agilitat en els jocs i en l'exercici físic en general. 

Àrea d'adquisició de coneixements i de les capacitats intel·lectuals 

 
➢ Identificar les situacions de risc i de perill, així com els comportaments negatius i 

els positius. 

➢ Ajudar als infants a assumir la relació espai/temps en relació al casal.  

➢ Desenvolupar i estructurar l’organització i el treball en equip en relació amb les 
activitats que es duran a terme. 

➢ Començar a comprendre les causes de les situacions injustes: discriminació, 
marginació, solitud... 

➢ Incorporar noves paraules en el seu vocabulari. 

Àrea afectiva, de les actituds i els valors 

 
➢ Afavorir una actitud de prudència i valoració de les pròpies limitacions enfront 

del risc. 

➢ Desenvolupar actituds de reflexió tot reforçant la crítica i autocrítica d’una 
manera constructiva, 

➢ Potenciar una actitud responsable, coherent i constant en els seus compromisos 
individuals i de grup: assistència, assumpció de responsabilitats, etc. 

➢ Establir una relació de cooperació, respecte i afecte entre els infants i amb les 
persones de l’entorn, sense manifestacions de menyspreu davant la diversitat. 

➢ Valorar el concepte de justícia i la resolució dels conflictes mitjançant el diàleg. 

➢ Desvetllar l’interès dels infants i l’estima per la història, la cultura i el paisatge 
del seu poble. 

➢ Gaudir de la vida en grup, valorant les activitats interessants i d’utilitat social 
associant-les a divertir-se i a passar-ho bé. 



CASAL D’ESTIU 2020: “CASAL B 612: UN VIATGE PER L’UNIVERS AMB EL PETIT PRÍNCEP” 

 
5. CENTRE D’INTERÈS 
 
El centre d’interès que proposem és: “CASAL B 612: UN VIATGE PER L’UNIVERS 
AMB EL PETIT PRÍNCEP”. 

La història del Petit Príncep a la recerca del veritable sentit de la vida, ens servirà per 
crear situacions i recrear entorns que convidin a reflexionar i treballar valors durant les 
setmanes del casal.  

Viatjarem amb el Petit Príncep per l’univers des de el nostre Casal l’Asteroide B 612. 
Alguns personatges fantàstics relacionats amb el conte del Petit Príncep, ens 
endinsaran cada setmana en un dels set planetes del conte. Aquests  ens informaran 
d’allò que durem a terme i alhora ens convidaran a participar en tot el que es realitzi; 
fent també que els infants col·laborin en algunes de les tasques organitzatives més 
senzilles i es plantegin la participació i implicació total en l’activitat. Sempre tenint en 
compte els interessos i motivacions dels infants i des d´ un punt de vista totalment 
lúdic.  

Tot i que es treballa el mateix centre d’interès amb tots els grups, les activitats variaran 
adequant-se a l’edat i cada divendres es realitzarà una festa cloenda on tots els infants 
del casal posaran en comú tot el que hagin descobert durant la setmana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASAL  B 612 UN VIATGE PER L’UNIVERS AMB EL PETIT PRÍNCEP 

 
ASTEROIDE B 612 

 / LA TERRA 
   EL PETIT PRÍNCEP 
                I  
         EL PILOT 

 
ASTEROIDE 325 

EL REI 

 
ASTEROIDE326 I 327 

EL VANITÓS 
I 

EL BEVEDOR 

 
ASTEROIDE328 

L’HOME DE NEGOCIS 
 

 
ASTEROIDE329 i 

330 
EL FANALER I  EL 

GEÒGRAF 
 
 

 
UN MÓN MILLOR 
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6. ACTIVITATS 

• CASAL DEL 29 DE JUNY AL 31 DE JULIOL 

 

• Els dies de sortida no hi haurà servei de menjador, tots els infants hauran de 
portar el dinar de casa. 

 

 DILLUNS 

 

DIMARTS 

 

DIMECRES 

(acció) 

 

DIJOUS 

 

DIVENDRES 

(aventura) 

 

1ª SETMANA 

Del 29 de juny al 3 de juliol 

 

ASTEROIDE B 612 / LA TERRA 

EL PETIT PRÍNCEP I EL PILOT 

 

JOCS DE GRUP 

PISCINA JOC DE PISTES PISCINA 

      PARC DE            

FRANCESC MACIÀ 

MALGRAT DE MAR  

REPTES TALLERS 

RACÓ : EL MÓN ON 

ENS AGRADARIA 

VIURE 

TALLERS 

 

                  2ª SETMANA 

Del 6 al 10 de juliol 

ASTEROIDE 325 

EL REI 

 

JOCS DE GRUP 

 

  PISCINA 

 

GIMCANA 

PISCINA 

 
PARC DE 

COLLSEROLA 

 

REPTES TALLERS 

RACÓ : EL MÓN ON 

ENS AGRADARIA 

VIURE 

 

        TALLERS 

 

3ª SETMANA 

Del 13 al 17 de juliol 

 

ASTEROIDE 326 I 327 

     EL VANITÓS I EL BEVEDOR 

JOCS DE GRUP 

 

PISCINA 

 

GRAN JOC PISCINA   

PARC DE SELVA 

AVENTURA 

(ARBÚCIES) 

REPTES   TALLERS 
RACÓ : EL MÓN ON 

ENS AGRADARIA 

VIURE 
TALLERS 

                  4ª SETMANA 

Del 20 al 24 de juliol 

 

ASTEROIDE328 

L’HOME DE NEGOCIS 

JOCS DE GRUP 

 

PISCINA 

 

KERMESSE 

 

PISCINA 

 
            PLATJA 

 VILANOVA I LA 

GELTRU 

REPTES   TALLERS 

RACÓ : EL MÓN ON 

ENS AGRADARIA 

VIURE 
  TALLERS 

 

5ª SETMANA 

            Del 27al 31 de juliol  

 

 

ASTEROIDE 329 i 330 

EL FANALER I  EL GEÒGRAF 

 

 

JOCS DE GRUP 

 

PISCINA GIMCANA PISCINA   

PLATJA DE CUNIT  

REPTES 

 

TALLERS 

RACÓ : EL MÓN ON 

ENS AGRADARIA 

VIURE 

 

TALLERS 
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• CASAL DEL 31 D’AGOST AL 4 DE  SETEMBRE 
 

 DILLUNS 

DIMARTS 

(acció) 

DIMECRES 

 

DIJOUS 

 

DIVENDRES 

(aventura) 

 

CASAL DE SETEMBRE 

 

Del 31 d’agost al 4 de setembre 

 

UN MÓN MILLOR 

JOCS DE 

GRUP 
JOC DE PISTES 

PISCINA 

 

DIA SOBRE 

RODES 

PLATJA DEL GARRAF 

 

TALLERS 

 

RACÓ : EL MÓN ON 

ENS AGRADARIA VIURE 

 

TALLERS 

 

REPTES 

 

• COLÒNIES DEL 13 AL 17 DE JULIOL 
 

El casal romandrà obert igualment durant la setmana de colònies. 

DADES TÈCNIQUES:   

EDATS PARTICIPANTS: De 6 a 15 anys. 

LLOC: Les colònies es realitzaran a la casa de colònies LA CADAMON. Situada al Parc Natural de La 

Zona Volcànica de la Garrotxa, Sant Joan de les Fonts, Girona. 

DATES: Del 13 al 17 de juliol de 2020. 

TRANSPORT: Autocar. 

PLANNING ACTIVITATS: 

 

 DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17 

1R-2N ARRIBADA I 

INSTAL·LACIÓ 

SCAPE ROOM  

EXCURSIÓ  

ZONA VOLCÀNICA 

GRAN JOC RECOLLIDA 

JOC DESCOBERTA CAMP 

D’AVENTURA 

TALLERS COMIAT 

JOC DE NIT VETLLADA JOC DE NIT FESTA  

3R-4RT ARRIBADA I 

INSTAL·LACIÓ 

CAMP 

D’AVENTURA 

 

EXCURSIÓ  

ZONA VOLCÀNICA 

TALLERS RECOLLIDA 

JOC DESCOBERTA SCAPE ROOM GRAN JOC COMIAT 

JOC DE NIT VETLLADA JOC DE NIT FESTA  

5È-6È ARRIBADA I 

INSTAL·LACIÓ 

GRAN JOC BTT  

EXCURSIÓ  

ZONA VOLCÀNICA 

RECOLLIDA 

JOC 

D’ORIENTACIÓ 

TALLERS CAMP 

D’AVENTURA 

COMIAT 

JOC DE NIT SCAPE ROOM JOC DE NIT FESTA  

ESO ARRIBADA I 

INSTAL·LACIÓ 

TALLERS CAMP 

D’AVENTURA 

 

EXCURSIÓ  

ZONA VOLCÀNICA 

RECOLLIDA 

JOC 

D’ORIENTACIÓ 

GRAN JOC BTT COMIAT 

JOC DE NIT SCAPE ROOM JOC DE NIT FESTA  
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Les activitats del casal d'estiu facilitaran, als infants, el desenvolupament integral en el 
seu medi. Seran activitats molt variades i accessibles a tots i totes les participants 

Bàsicament, les activitats que trobem en la planificació del casal d'estiu, les podem 
estructurar en acollida i comiat, jocs de grup, tallers, temps lliure,  valoracions,  acció i 
aventures , piscina, serveis, i festes 
 
 

- L’ acollida i el comiat 

L’acollida és el moment en què l’Infant entra en contacte amb el món del casal i 
deixa el món familiar. Això ha de convertir-se en un moment càlid, de benvinguda i 
que predisposi l’Infant a divertir-se al llarg del dia. Cal que els infants es relacionin,  

El comiat ha de ser tranquil i relaxat. Per a alguns infants es tractarà d'un moment 
de calma previ a l'entrada al menjador del casal i de parèntesi amb l'activitat, per a 
d'altres servirà per acomiadar-se de l'ambient del casal fins al dia següent. En 
qualsevol cas, cal que els infants marxin contents i amb la incògnita de què els 
espera a l'endemà.  

 

- Els jocs de grup 

El joc és el recurs metodològic de primer ordre que utilitzarem els monitors i 
monitores per tal d'educar els infants d'una forma amena, divertida i atractiva.  

Sobretot en el joc de grup, els infants es manifesten més lliurement i, per tant, 
sorgeixen de forma espontània aquells trets de la seva personalitat que el monitor i 
la monitora podem anar educant. 

Els infants han d’aprendre i saber jugar. Els jocs de grup ens ajudaran a  potenciar 
les relacions interpersonals. 

- Els tallers 

Programarem diferents tallers al casal, com per exemple: danses, plàstica, 
expressió corporal, cuina, etc. 

Depenent de les edats dels infants, proposarem un treball més individual o 
potenciarem un treball col·lectiu. 

El taller ens serviran per treballar hàbits com l'economia del material, la neteja, 
l'ordre, etc. 

- Les aventures i les accions 

Són activitats que es duran a terme fora del marc habitual de l'equipament del 
casal. 

Les accions seran els dimecres i es realitzaran als diferents espais del barri. 

Les aventures seran els divendres i són les excursions que es realitzaran cada 
setmana a un lloc diferent. 
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- Racó: El món on ens agradaria viure 

Programarem diferents tardes dedicades a la cura del nostre món extern i interior, 
com per exemple: reciclatge, art-teràpia, cuina saludable, activitats relacionades 
amb la pau i la no violència, l’amistat… etc. En aquestes comptarem amb diferents 
entitats de l’Hospitalet o Barcelona que ens vindran a fer les sessions. 

-  La piscina 

La piscina on anirem serà la de l’Hospitalet Nord de P3 a 2n i Piscina Municipal de 
l’Escorxador de 3r a la ESO. El viatge el farem amb autocar i els dies que hi anirem 
seran els dilluns i dimecres al matí. Al setembre les piscines es faran al Pavelló 
Municipal del Gornal. 

 
7. EQUIP DE MONITORS/ES 
 

Proposem mantenir un equip fix de monitors/es durant el casal, tot i que,  depenent del 
nombre d’infants inscrits, variarà la quantitat de monitors/es, d’acord amb la normativa 
vigent d’activitats en el lleure. 
La ràtio infants monitors, és 1-10 com marca la normativa vigent del món del lleure. 
 
 
8. ORGANITZACIÓ I DINÀMIQUES DE GRUP 
 
 

- Horari base 
 

7:45h- Servei d’acollida 

9:00h- Trobada infants 

9:30h- Explicació activitat 

10:00h- Activitat i ambientacions 

13:00h- Fi activitat i recollida  

13:15h- Servei de menjador i Dinar 

14:15h- Servei de menjador i Temps lliure 

15:00h- Recollida, trobada i explicació activitat 

15:30h- Activitat 
16:45h- Recollida i Valoració 
17:00h- Comiat/Servei d’acollida 

 

*la distribució general de la jornada es veurà sensiblement modificada quan 
es realitzi una excursió de tot el dia. 

 

 

- Trobada 

La trobada aquest estiu no es farà a l’escola, ja que les entrades al casal 
hauran de ser esglaonades...Ens trobarem per grups reduïts al Parc de 
l’Alhambra, cada grup tindrà el seu espai indicat. Serà el moment en que 
esperarem a que arribin la resta d’infants i on aprofitarem per a esmorzar durant els 
matins. Anirem entrant a l’escola per grups.  
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- Temps lliure 

S’organitzarà per racons. Aquests ompliran els espais de temps lliure. Els racons 
que proposem seran tranquils i relaxats, i els infants tindran diferents opcions per 
triar (lectura, jocs de taula, construccions...).  

- Els serveis 

Ens  permetran educar de manera directa els hàbits d'ordre, neteja i conservació 
dels espais i materials, alhora que desenvolupen la seva responsabilitat. 

Els infants col·laboraran en diferents tasques del casal, cadascun al seu nivell. Els 
serveis seran els següents: material de temps lliure, sala i voltants. 

- Les valoracions 

Es tractarà d'un moment on els infants podran reflexionar i raonar sobre l’activitat  
cercant solucions per als problemes que hagin pogut aparèixer.  

 
9. TARIFES DEL CASAL 
 
Les tarifes del casal són les següents: 

➢ ACTIVITAT: 
Del 29 de juny al 31 de juliol 

 

PREU TOTAL PREU TOTAL GERMANS 

TOT EL CASAL MATI I TARDA 

(Del mes de juny i juliol) 

*no inclou colònies. 

430€ 420€ 

TOT EL CASAL MATI 

(Del mes de juny i juliol) 

*no inclou colònies. 

320€ 310€ 

1 SETMANA MATÍ I TARDA 90€ 85€ 

1 SETMANA MATÍ* 68€ 63€ 

ESPORÀDIC (1 DIA/1 INFANT) 28€  

Del 31 d’agost al 4 de setembre 

Mati i tarda 

85€ 80€ 

Del 31 d’agost al 4 de setembre 

Mati  

65€ 60€ 

 

*El preu inclou l’excursió de divendres de tot el dia. 
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➢ MENJADOR: 
 

 PREU TOTAL 

1 SETMANA  27€ 

ESPORÀDIC  8€ 

 

• Divendres no hi haurà servei de menjador, tothom haurà de portar el dinar de casa. 

 
 

 
➢ ACOLLIDA: 

 
 PREU TOTAL 

1 SETMANA MATÌ  15€ 

1 DIA MATÌ  4€ 

 

El mínim d’infants per setmana de casal es de 30 i un màxim de 210 

 
 
 

➢ COLÒNIES D’ESTIU: 
 

 

 

 

Del 13 al 17 de juliol 

 

PREU 

TOTAL 

PREU TOTAL 

GERMANS 

GRUP 1R A ESO (del 6 al 10 de juliol) 255€ 245€ 

GRUP 1R A ESO (del 6 al 10 de juliol)+TOT EL CASAL TOT EL DIA 590€ 565€ 

GRUP 1R A ESO (del 6 al 10 de juliol)+TOT EL CASAL MATINS 495€ 475€ 


