
La nostra voluntat educativa és participar al
projecte educatiu de cada escola. Volem
sumar, per això el nostre model pedagògic i
la nostra proposta educativa l'adaptem a
cada escola i/o centre I CIRCUMSTÀNCIA
 

Treballem amb criteris de qualitat, amb

indicadors avaluables i garantim la formació i
les condicions laborals de l’equip de
professionals que imparteixen el servei
 

Tenim un compromís de responsabilitat i
suport entre tots els agents que intervenen a

la comunitat educativa
 

Som una opció per la discriminació positiva
dels infants amb necessitats especials
educatives, motrius i amb dificultats

derivades de la seva situació soci-econòmica,

gràcies a la nostra secció de Necessitats
Especials Educatives
 

Tenim una concepció del dret fonamental
de l'educació com un valor indispensable
per a la millora social i el creixement de
l'infant
 

Compartim una responsabilitat en vers el
medi ambient, treballant per la sostenibilitat

i el consum de proximitat.

Flexebilitat de franjes horàries per facilitar la

conciliació familiar

Complim les mesures de seguretat i
higiene establertes per la Generalitat de
Catalunya, l'Ajuntament i el PROCICAT

CASAL ESTIU
2021

EN VEE I ELS
CONTINENTS

ESCOLA RIBATALLADA
28/06 al 31/07
01/09 al 10/09

 

ACOLLIDA
MATINAL

 (07.30h a 8.45h)

Espai per esmorzar (que

cal portar de casa) i

gaudir d’un entorn

tranquil per jugar, llegir

i dibuixar entre d’altres

CASAL DE
MATÍ 

(08.45h a 13h)

És l'eix central del

CAMPUS i on es

desenvolupen totes les

activitats del centre

d'interès: VIATJANT
PELS DIFERENTS
CONTINENTS

SERVEI DE
MENJADOR

(13h a 15.30h)

Dinar de carmanyola 
 (que cal portar de
casa) o càtering. Un

espai on es gaudirà del

Ioga, la relaxació, la

lectura i del cinema

CASAL DE
TARDA

 (15.30h a 17h)

Activitats relacionades

amb l'Educació

Emocional, la

Cooperació, l' Educació

Ambiental i Esportiva

on els infants

marcaran el ritme
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INSCRIPCIONS
Del 11/05 al 10/06

WWW.VILLAGENIU.NET
SABADELL@VILLAGENIU.NET



Ambient de relaxació: Després del dinar, ens
relaxem amb el mindfullness
Ambient de jocs de taula: Conjuntament
l’ambient de relaxació passem un bon migdia
Ambient de robòtica: Utilitzem el material de
Lego Education a l’ésser centre oficial

Ambient musical i ball: Per donar el bon dia
als companys i iniciar el casal
Activitats d’acomiadament: Per acomiadar el
dia i els companys
Ambient esportiu: Esports innovadors com:

Ultimate, Kinball, entre d'altres com patinatge,

ball modern, i altres més de sempre!

Ambient teatral musical: Ajuntem teatre i
musical i creem el musical del nostre casal
Scape Room  STEAM - Excursions STEAM -

 i medi ambientals: Excursions que es basaran
en la retrobada i contacte amb la natura i els
espais oberts
Festa de fi de casal
Piscina 

Jocs d’aigua
Ecohorta: Creem el nostre propi hort

Realitzarem activitats experiementals
adaptades a les condicions sanitàries i
d'higiene establertes:

El casal es basa en un centre d’interès relacionat
amb la nostra mascota, en Vee i amb una
capacitat educativa-lúdica basat en la
metodologia STEAM educational i les
metodologies de nova escola.

Dins del nostre casal, trobareu els següents
ambients dividits en:

Activitats a l’interior:

Activitats a la descoberta:

 

 

OBSERVACIONS A TENIR EN

COMPTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per nosaltres el més important és el
benestar i la seguretat dels infants,
per aquest motiu, ens reservem el dret
a:

- Modificar les activitats segons el risc
d'altes temperatures i la metereologia i
l'evolució de la covid19

- Distribució d'infants en grups de
convivència i activitats per garantir les
ràtios establertes per llei i les condicions
de seguretat d'higiene

- Responsable d'higiene i seguretat 

- Aquestes mesures es portaran a terme
amb l'únic objectiu de garantir la
seguretat dels infants i seguint les
recomanacions de Protecció Civil de la
Generalitat de Catalunya i de
l'Ajuntament de Sabadell i comité tècnic
de seguretat i higiene del PROCICAT

- Si hi ha franja d'acollida (en funció de
les inscripcions) les famílies podran
deixar a l'infant a les 08.45h, per
ajudar a la conciliació laboral
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Ambient STEAM: Un ambient dividit en activitats
de:

Ciència: experimentem amb la gravetat, amb
els materials naturals,...
Tecnologia: creem circuits, robots casolans,...
Enginyeria: construcció de ponts, elements de
3D, ...  
Art, Dibuix i Modelatge: els colors del vidre,
pintem en ceràmica, modelem les nostres
arracades,...

Activitats lúdiques per aprendre les noves rutines,
especialment les que tenen a veure amb la higiene
i la protecció i autoprotecció
Scape Room STEAM

Activitats a l’interior i a la descoberta (segons els
temps):

D’altra banda, des d’una vesant pedagògica es
treballen activitats emocionals, la gestió de la

incertesa i la por al desconegut.

Les activitats del casal seran en català
El programa d'activitats consta d'activitats
STEAM, robòtica, jocs d'aigua, multiesport i ball
Tindrem activitats en realitat augmentada
Nit d'acampada a l'escola
Dia de l'equador: tenim programat un taller de
batucada, espectacle de màgia i la festa del casal!

Els dilluns i dijous farem activitats a l'escola i
voltants
Els dimarts tindrem jocs d'aigua
Els dimecres marxarem d'excursió
Els divendres anirem a la piscina o bé farem jocs
d'aigua (en funció de les mesures de covid)

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES

ACTIVITATS PER DIA 

WWW.VILLAGENIU.NET
SABADELL@VILLAGENIU.NET



PR
EU

S

PROTECCIÓ I SEGURETAT
 

 

 

 

 

 

 

 

EL NOSTRE SERVEI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCOMPTES I OBSERVACIONS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- S'aplica un descompte del 5% a partir del 2n fill 

- El tercer - o més - infant de la mateixa família
tindrà un 10% de descompte referent al preu del
primer fill, enlloc del 5%

- A partir de la 3 setmanes inscrites alhora i inclosa,

hi ha descompte del 5% del preu total,
acomulable als descomptes anteriors

- El pagament es pot fer per setmanes. Només
queda la plaça reservada per la setmana reservada
i aplicant la política de devolucions

- El pagament es pot fer sencer per asegurar la
plaça i aplicant la política de devolucions

- EL PAGAMENT ES FARÀ AMB TARGETA O
TRANSFERÈNCIA quan la família rebi el rebut.

-NO S'ACCEPTARÀ CAP INSCRIPCIÓ AMB DEUTES
PENDENTS, INDEPENDENTMENT DE LA DATA DEL
DEUTE, SI NO SÓN LIQUIDATS PRÈVIAMENT

NO ES RETORNARAN ELS IMPORTS SATISFETS
PEL CASAL UNA VEGADA LIQUIDAT:

- Ni en cas d’accident i/o incident l’infant
- Per la no ASSISTÈNCIA per MALALTIA de l’infant 
- Altres motius de l'infant,  familiars o sanitaris

En cas de tancament presencial del casal, es
continuarà online i no es retornarà cap import

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUDES
Autofinançament d'ajudes autoritzades
per entitats oficials com serveis socials o
refugiats de Catalunya
Beques privades Village Niu (tota la

informació a la pàgina web del casal:
https://villageniu.net/casal-estiu-2021-a-

lescola-ribatallada/)

Gestió d'inscripció, pagaments i RH
complerta i online
Campus virtual per les comunicacions
Telèfon d'emergències
Procediment  i control de  qualitat
segons ISO 9001
Personal amb la titulació d'anglès, 
 monitoratge corresponent, formació de
prevenció en la covid19 i curs de primers
auxilis
Mínim d'alumnes  per la realització
del casal: 10 infants

Complim amb els ràtios de
monitoratge segons la normativa
vigent (10 infants/monitor)
Disposem d'assegurança de
responsabilitat civil i d'accidents. 

Equip de monitors, responsables i
coordinadors amb contracte i
amb la titulació oficial
corresponent
Figura de responsable sanitari i
higiene,  coordinador d'activitats
i coordinador pedagògic de NEE
Compliment del Decret de lleure
educatiu establert per les
autoritats pertinents
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POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

https://villageniu.net/casal-estiu-2021-a-lescola-ribatallada/


ANEM AL
BOSC 

L'excursió de realitat virtual està prevista
realitzar-la dues setmanes durant el casal:
previsió de la 2na i 5ena setmana del casal

Els desplaçament seran a peu i/o transport
públic amb les mesures establertes de
prevenció per l'Ajuntament de Sabadell

Els infants que no vulguin fer activitats es
podran quedar al centre fent activitats

Les excursions queden sotmeses a les
condiciones sanitàries i establertes en el
moment pels organismes competents
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Agafem les motxilles, les
brúixoles i anem  a fer una
ruta de senderisme...

trobarem la casa d'en Vee?

UNA SORTIDA
EN BICI

Agafem les bicis i anem  afer
una ruta de senderisme amb
rodes

ANEM AL
BOSC 

 

Excursió on es va a fer un
pícnic al bosc i resoldre
enigmes mentre gaudim
de la natura

Descobrirem la nostra citutat
on els infants hauran de
superar els reptes de la cursa
AMB GEOCACHING

CURSA
D'ORIENTACIÓ

CREEM EL
NOSTRE HORT

Anirema buscar el que
necessitem per dissenyar i
crear el nostre hort!
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REALITAT
VIRTUAL

 

Excursió per anar a visitar una
sala de realitat virtual amb
jocs educatius cooperatius (2
vegades)

L'activitat de piscina queda
supeditada a les restriccions del
moment de la covid19. En cas de no
poder anar-hi es substituirà per  jocs
d'aigua

L'accés  a la piscina dependrà de
l'aforament que ens estableixi el CN
Sabadell

L'ús de l'espai de jocs d'aigua s'haurà
de fer per grups establerts
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La reunió informativa serà onine, el dijous,
20 de maig a les 20h  i amb l'enllaç: 
 www.villageniu.net - Videoconferències

Les inscripcions s'obriran a partir del del
dimarts, 11 de maig fins el dijous, 10 de
juny. També es podran fer de forma
presencial a la nostra oficina al carrer de

Budapest, 81 de Sabadell en horari de 18.30h
a 20h amb cita prèvia

Hi ha 40 places d'infantil i 50 places de
primària. S'aniran omplint segons ordre
estricte d'inscripció

Per qualsevol aclariment posem a la
vostra disposició l'email:
sabadell@villageniu.net i whatsApp: 722 21 93
07 o a través de l'Aula Virtual

Els infants que ja han fet anteriorment
amb nosaltres la inscripció referent a
alguna activitat, només cal que enviïn
email per l'aula virtual dient el servei que
sol.liciten

Els infants que no han fet cap activitat
amb nosaltres han de fer la inscripció
omplint el formulari en aquest enllaç:
www.villageniu.net - Inscripcions - Escola
Ribatallada

INFANTIL

PRIMÀRIA

OCEÀ ATLÀNTIC 
I ELS ANIMALS

Anirem a veure les
càmeres en directe
posades al fons marí
atlàntic.

EXCURSIÓ FORA DE SABADELL

INFANTIL I PRIMÀRIA
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Cerdanyola (Bosc Tancat) 
 

L'excursió al Bosc Tancat té un cost, a
més de 30€/infant (inclou entrada i bus

privat d'anada i tornada)

OBSERVACIONS

https://villageniu.net/webinar-videoconferencies/
http://academy-cloud.shoppingweb.es/aulavirtual/registro_village.php?id_centro=58
https://bosctancat.net/circuitos/
https://bosctancat.net/circuitos/

