
La nostra voluntat educativa és participar al
projecte educatiu de cada família i infant.
Volem sumar, per això el nostre model
pedagògic i la nostra proposta educativa
l'adaptem a NECESSITAT 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
mitjançant la ISO 9001.
 
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
juntament amb l'esport i la nostra secció
Esportiva homologada pel Consell Català
d'Esports de Catalunya.

Aglutinem activitats tradicionals del lleure amb
la robòtica, l'anglès, la ciència i la nova escola
 
Compartim una responsabilitat en vers el
medi ambient, treballant per la sostenibilitat i
el consum de proximitat.

Complim les mesures de seguretat i higiene
establertes per la Generalitat de Catalunya,
l'Ajuntament i el PROCICAT
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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
Robotix Lego Education a l’ésser centre oficial
Activitats de realitat augmentada i virtual
Ambient cooking: Elaborem receptes de l'estiu
i els ingredients que ens aporta la terra

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,
hoquei, i altres més de sempre!
Circ i gimnàstica acrobàtica
Jocs d’aigua
Piscina municipal de Sabadell
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 i
vivencials

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  la metereologia i
l'evolució de la covid19

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

- 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, de
l'Ajuntament de Sabadell i del comité
tècnic de seguretat i higiene del
PROCICAT

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 municipal dependrà
de l'aforament que ens estableixi
l'Ajuntament, podent arribant a graduar
l'accés 
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Ambient STEAMusic: 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,...
Dansa urbana i percussió

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

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.

Nit d'acampada: (setmana del 11/07). Agafem
els sacs de dormir i anem a acampar a l'escola
Dia de l'equador: la gran festa del casal!
(setmana del 11/07). Música, espuma i diversió!
Excursions (es detallen a la següent pàgina)

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES

ACTIVITATS PER DIA I SETMANA 
2 dies farem activitats a l'escola i
voltants
1 dia farem jocs d'aigua
1 dia a la setmana marxem d'excursió
1 dia anem a la piscina 
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ELS INFANTS DE PRIMÀRIA DESCOBRIRAN ELS REPTES
RELACIONATS AMB ELS 5 ELEMENTS QUE SOSTENEN
LA VIDA AL PLANETA: AIRE, AIGUA, TERRA, FOC I ÈTER

 
ELS PROPOSAREM REPTES, ACCIONS I ACTIVITATS

RELACIONADES AMB CADA UN DELS ELEMENTS PER
DESPERTAR EL SEU ESPERIT CRÍTIC I ACOMPANYAR-

LOS EN LA CERCA DE SOLUCIONS PER A UNA VIDA MÉS
SOSTENIBLE I RESPECTUOSA AMB LA NATURA I LES

PERSONES
 

CONEIXERAN DIVERSOS PERSONATGES RELACIONATS
AMB ELS 4 ELEMENTS DE LA NATURA: 

LES TERRACOTES, 
ELS BUFAIRONS, 
ELS FOGONETS I 
LES AQUARINES. 

 

ELS INFANTS, JUNTAMENT AMB EN VEE (LA NOSTRA
MASCOTA QUE AGAFA VIDA) ELS ACOMPANYARAN EN
UN SEGUIT DE MISSIONS I REPTES PER TRANSFORMAR

EL PLANETA PER GAUDIR DE L’ESTIU, L’AMISTAT, I EL
CONTACTE AMB LA NATURA

PROPOSTA INFANTIL (3-6 ANYS)

PROPOSTA PRIMÀRIA (6-12 ANYS)
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SOBRE RODES i SENDERISME.
Sabadell
Agafem les bicis/patinests/patins

i anem  afer una ruta amb rodes.

Pels més petits, farem

senderisme. Una excursió per

conèixer l'èter.
Setmana de 11/07

GRANJA AVENTURA.
Viladecavalls
Un dia d'aventura i amb

contacte directe amb els

animals i el medi ambient. Una

gran combinació per conèixer

la terra!. 

Setmana del 04/07

Els desplaçament seran a peu i/o transport públic i/o
transport privat, amb les mesures establertes de
prevenció per les autoritats pertinents.

Si existeix un mínim de 15 infants, els infants que no
vulguin anar a les excursions o piscines, es podran
quedar a l'escola, però no es podrà reclamar cap
devolució de l'import.

Les excursions i colònies queden sotmeses a les
condicions sanitàries, meteorològiques i establertes
en el moment i pels organismes competents

Es reserva el dret a juntar diferents casals de Village
Niu per poder portar a terme les excursions,
mantenint els grups de cada casal independents i les
mesures de prevenció adequades

Es reserva el dret a poder canviar el lloc de les
excursions per causa de força major, annexa a
l'organització de Village Niu, mantenint sempre el
tipus i la metodologia d'excursió

SALTING. Sabadell
Esport, psicomotricitat, córrer i

saltar, com les flames del foc,

per a totes les edats mentre que

realitzem jocs cooperatius.

Setmana del 25/07

KIDSINDOOR. Sant Cugat
Equilibri, llit elàstic, túnels

secrets i diferents tipus de

parets pels més petits i

desploms per a què els més

grans comencin a desenvolupar-

se dintre el món de l’escalada

mitjançant la inèrcia de l'aire.
Setmana del 27/06 OBSERVACIONS

BUBBLE PARK. Barcelona
Viurem una autèntica

experiència d'activitats físiques

innovadores amb aigua en un

entorn contemporani

sorprenent. 

Setmana del 18/07

CADA SETMANA

UNA EXCRUSIÓ

INCLOSA AL PREU
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DESCOMPTES I OBSERVACIONS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- S'aplica un descompte del 5% a partir del 2n fill, A la seva
quota i fills posteriors 

2.- El pagament únic: Si es fa el pagament del casal de tots els
serveis (inclosos la reserva de l'esporàdic) abans de l'inici del
casal, es rebrà un descompte del 5%

- El pagament es pot fer per setmanes. Només queda la plaça
reservada per la setmana pagada i aplicant la política de
devolucions. S'ha de fer el pagament abans d'iniciar la  setmana.

- EL PAGAMENT ES FARÀ AMB TARGETA O TRANSFERÈNCIA quan
la família rebi el rebut i abans de l'inici del casal

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

- Realitzan la inscripció i el pagament la família assabenta i
accepta estar d'acord amb totes les observacions i política de
devolucions.

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  o
- Altres motius de l'infant,  familiars o sanitaris

NO HI HA CAP DEVOLUCIÓ DE L'IMPORT SI L'INFANT NO
ASSISTEIX A ALGUNA ACTIVITAT

En cas de les excursions, piscina i sortides, si els infants no volen
anar, es podran quedar al centre sempre que es tingui un grup
de mínim 15 infants en les mateixes condicions. El preu del casal
no sofrirà modificacions en cap cas.

En cas de tancament presencial del casal, es podrà optar per
continuar el casal de forma online o sol.licitar la devolució de la
resta del casal des del dia següent al tancament (la part
proporcional)

Places per ordre estricte d'inscripcions i pagament
Inscripcions fins al 15/06
Reunió Informativa el 26/05 a les 15h. ONLINE,
amb el link: https://villageniu.net/webinar-
videoconferencies/

Si ets alumne nostre, envia
missatge per l'aula virtual

Gestió d'inscripcions i pagaments
Gestió de RH complerta i online
Campus virtual per les comunicacions disponible
24h
Telèfon d'emergències
Procediment  i control de  qualitat segons ISO
9001
Personal amb la titulació d'anglès,  titulació de
monitoratge per la Generalitat de Catalunya, 
 titulació en prevenció en la covid19 i  primers auxilis
Mínim d'alumnes  per la realització del casal: 20
infants
El preu inclou tots els serveis especificats

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 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

WWW.VILLAGENIU.NET
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POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

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: TRASNFORMEM
EL PLANETA

SERVEI DE
MENJADOR

(13h a 15.30h)

Dinar: les famílies
podran triar carmanyola
(que cal portar de casa),
preu 20€ o càtering,
preu 35€. 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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69€

35€20€

20€

PROTECCIÓ I SEGURETAT

EL NOSTRE SERVEI

INSCRIPCIONS

Escaneja i fes la
inscripció online

Escaneja i demana
cita per la inscripció

presencial

TOTES LES ACTIVITATS
INCLOSES AL PREU

WWW.VILLAGENIU.NET
SABADELL@VILLAGENIU.NET

*Preus setmanals, independents dels dies festius marcats
pel calendari laboral


