
WWW . V A D E L L E U R E . C A T

SUMMER CAMPUS
2022

 
COL·LEGI JARDÍ

Dates: Del 27 de juny al 22 de juliol
De 9.00 a 13.00H

servei de permanències de 8 a 9h
i menjador de 13 a 15.00h

 P3 d’ Ed. Infantil a 4t d’Ed. Primària 
 
 

SUPER STARS
ACADEMY

COME WITH US, BECOME A SUPERHERO
(ONLY SUPERSPECIAL PEOPLE ALLOWED)

WWW . J A R D I . O R G



PROPOSTA EDUCATIVA
V A D E L L E U R E  G E S T I Ó  D ' E X T R A E S C O L A R S

Aquest any 2022 el centre d’interès pel casal de lleure i multiesportiu serà “Super Star Academy ”.

està pensat per oferir un espai d’educació en el lleure i de qualitat on s’ofereixi una resposta

ajustada a la realitat de cada infant.

Al voltant d’un centre d’interès que desperta la motivació de totes i tots el participants, realitzem

una programació acurada de diferents tipus d’activitats tals com gimcanes, tallers, jocs de pistes,

activitats d’aigua, sortides, jocs, cançons, contes, activitats esportives, expressió corporal i tot

dinamitzat en llegua anglesa. 

Ens endinsarem en els superpoders que tenim cadascú de nosaltres, aprenent a valorar les

qualitats i habilitats pròpies, així com els dels companys i companyes de casal. 

Us oferirem una diversitat d’activitats el més variada possible i ajustant-nos a la situació actual

així com a les novetats que actualitzen diàriament. 

Us farem arribar la programació tan bon punt la tinguem enllestida!

 

"L'art d'ensenyar és l'art d'ajudar a descobrir"

www.jardi.org
www.vadelleure.cat



ORGANITZACIÓ DEL CASAL
C A S A L S  D ' E S T I U

El casal d’estiu està gestionat per Va De Lleure és una entitat educativa especialitzada en la
gestió de serveis per a l’educació, l’alimentació, i les activitats infantils en temps de lleure que té
com a objectiu principal oferir un servei de qualitat. Treballem en l'àmbit de l'educació en el lleure
i totes les nostres activitats estan definides amb uns criteris educatius.
 
L’equip d’educadors/es està format per un grup de persones amb experiència en l’educació i el
lleure, i amb titulació i fluidesa en la parla anglesa, que coneixen el centre i la seva filosofia i per
tant, els infants de l’escola.
 
Tots els integrants de l’equip tenen formació específica en l’àmbit del lleure i complim amb la
normativa de titulacions exigides per la Secretaria General de Joventut (ràtio 1/10).
 
També disposem d’una assegurança de responsabilitat civil, accidents i una mútua de
treballadors/es.
 
Tots els treballadors/es estan contractats i subjectes al conveni del lleure educatiu i sociocultural
de Catalunya.

www.jardi.org
www.vadelleure.cat



ALTRES ACTIVITATS

Sortides

Farem sortides a diferents indrets els dijous. La sortida serà de 9 a 15.00h i ens desplaçarem en

autocar. 

Nit de colònies

Una de les sortides serà a Taradell, a Mas Can Pic, casa de colònies on hi farem nit. El cost de

l'estada no està inclòs en el preu del casal. 

ALTRES:

Recomanem portar roba vella o que es pugui embrutar. Cal portar: gorra, bossa d’aigua

(banyador, tovallola i crema solar) que es quedarà a l’escola. 

 

Ens endinsem en una acadèmia de formació de superherois i superheroïnes, Super Stars

Academy

A l'acadèmia ens rep la directora i ens dona la benvinguda, ens parla del que farem i ens presenta

un antic alumne que necessita la nostra ajuda.

Coneixerem alguns i algunes dels estudiants que han passat per l'acadèmia i que ens ajudaran a

ser autèntics herois i heroïnes però tenim una antiga alumna un pèl pesada i disposada a fer la

guitza a tot el que ens proposem i haurem d'anar en compte.

Els i les ex-alumnes ens compartiran els seus superpoders per superar algunes adversitats i ens

ajudaran a destacar mundialment! 

Ens n'adonarem que si treballem en equip arribem més lluny i que tots tenim qualitats i habilitats

que ens fan únics, úniques i brillants!

 

SUPER STARS ACADEMY

CENTRE D'INTERÈS

www.jardi.org
www.vadelleure.cat



ELS ANTICS I ANTIGUES ALUMNES
WATERFALL- heroi/ïna que apaga focs, especialitzat en activitats

aquàtiques, neda millor que qualsevol peix.

TICK MAN- pesada, tocanassos, especialista en fer la guitza i molestar als

altres.

MR. MIND- experta en matemàtiques i ciències, sap calcular qualsevol

operació en qüestió de segons i té la fórmula científica perfecte per a

tothom. 

SUPERGADGET- manetes, ràpid, creatiu i capaç de fabricar la millor eina

per a cada superheroi, inventor de la capa voladora.

MRS. WHO- artista de les mil cares, pot ser el personatge que vulgui en el

moment que vulgui, gran actor amb facilitat per canviar qualsevol història.

SUPER POWER-UP- esportista, àgil, forçut especialitzat en practicar

qualsevol esport amb una precisió i tècnica increïble!

tipus d'activitats
Creació d'un còmic on poder decidir quin superheroi o superheroïna

volem ser i valorar quins superpoders tenim.

Elaboració de la nostra pròpia capa

Cerca de materials perduts

Preparació de kits personals

Estampació de samarretes superespecials

Newsletter on es veuen reflexats els èxits dels nostres superherois i

superheroïnes

Carnet de superhero amb segells setmanals

Orla d'antics i antigues alumnes

Activitats aquàtiques de la mà de Water Fall

Teatralització a càrrec de Mrs. Who

Torneigs esportius amb l'experiència de la Superllamp

Manualitats, tallers i creativitat acompanyades de Supergadget

Entrebancs, enrenous i altres disabarats gràcies a Tick Man

Experiments, pocions màgiques, elaboració de fòrmules secretes de

qualitat gràcies als coneixements del Mr. Mind

www.jardi.org
www.vadelleure.cat



Targeta sanitària 

Carnet de vacunes

Comprovant bancari de pagament  ES63 0081 0074 4700 0149 1653 Banc Sabadell

Ingrés bancari en el compte  ES63 0081 0074 4700 0149 1653 Banc Sabadell

TPVEscola al moment de fer la inscripció

 INSCRIPCIONS

Les inscripcions es realitzaran virtualment en el següent enllaç

www.vadelleure.cat/inscripcionsonline del 9 al 26 de maig.

 Documentació necessària ( cal tenir-la a mà per fer la inscripció)

Formes de pagament

PREUS:

Hi ha un 5% de dte en el primer germà i un 10% en el segon germà.

INSCRIPCIONS I PREUS
C A S A L S  D ' E S T I U

www.jardi.org
www.vadelleure.cat

PRIMERA REUNIÓ INFORMATIVA VIRTUAL
Dimecres 4 de maig a les 19.00h

ENLLAÇ REUNIÓ INFORMATIVA CASAL ESTIU JARDÍ 2022

Dimecres, 4 de de maig · 19:00-20:00

Informació per unir-se a una reunió de Google Meet

Enllaç de la videotrucada: https://meet.google.com/qej-viqq-tya

O marca:  (ES) +34 955 25 66 77  PIN:  627 711 521 #

Més números de telèfon: https://tel.meet/qej-viqq-tya?pin=5317099680096

HORARI SERVEI PREU

8 a 9.00h PERMANÈNCIES 13€/setmana

9 a 13.00h CASAL 92€/setmana

13 A 15.00h MENJADOR 10.50€/dia

4 setmanes de 9 a 13.00h CASAL SENCER 336€/mes

de 9 del matí a les 13h del
dia següent

COLÒNIES 15€



TIPUS D'ACTIVITATS
C A S A L S  D ' E S T I U

Jocs
cooperatius 

Tallers 
de reciclatge

Gimcanes
Room

escapes

Jocs de pistes Teatre
Contes i 

llegendes
Jocs

d'aigua

Activitats
TIC

Esports

Torneigs Danses
Recerca 

d'informació
Experiments i

ciències

Tallers de
 cuina

Manualitats

Jocs de
cohesió

Jocs 
d'orientació

Tallers de 
samarretes

Jocs de
taula

Tallers de
relaxació 

Jocs
d'estratègia

Tallers
 musicals

Circuits
sensorials

I MOLT
MÉS!

"La clau de l'educació no és ensenyar, 
és despertar"

Ernest Renan
www.jardi.org

www.vadelleure.cat



VADELLEURE - PLAÇA SANT CORNELI, 2

08440 CARDEDEU, BARCELONA

www.vadelleure.cat


