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Benvolguts/des pares i mares,  

Aquest any, i a petició de l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, el Casal d’estiu l’organitzem des d’Obrint Via 
(Catalonia Outdoor & Urban Experiences SLNE).  

Des del 1966 que organitzem estades, colònies i esports d’aventura a la Vall de Lord.   

Aquest projecte de Casal de Lleure va adreçat a nens i nenes d’edats entre els 3 i els 14 anys (de P3 a 2n d’ESO) i 
combinarà activitats de lleure (60% de la programació) amb activitats esportives i d’aventura (40% de la 
programació).  

La durada serà de l’1 de juliol fins al 30 d’agost, dividit en dos períodes de quatre setmanes al juliol, una setmana a 
cavall del juliol i l’agost i quatre setmanes a l’agost. Els horaris i mantenint l’estructura de les darreres edicions 
gestionades pels joves de “l’Agrupament Escolta i Guia Vall de Lord” seran de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 h.  

Tant al juliol com a l’agost, en el supòsit de no haver-hi un mínim de 10 nens i/o nenes no hi haurà tardes.  

Al Casal oferirem el servei d’acollida a les 8:30 h., i també, en horari de 13:00 a 14:00: 

  SERVEI D'ACOLLIDA 

Matí (30') 2,00 € 
Migdia (1 h.) 3,00 € 

Seguidament trobareu les taules de preus. Qualsevol pregunta no dubteu a contactar-nos.  

En cas d’inscriure’s un mínim de 15 dies abans de la data en què el nen o la nena vulgui iniciar el Casal d'estiu 
oferirem un descompte del 20%. En el cas de ser al Casal i voler allargar l’estada, per poder gaudir d’aquest 
descompte, també caldrà avisar amb un mínim de 15 dies d’anterioritat. 

 

 

També oferim un descompte addicional del 5% per a cada germà o germana inscrit/a al Casal! 
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El Casal d’estiu s’organitzarà en diferents grups d’edat i cadascuna de les setmanes s’articularan a partir de diferents 
Centres d’interès.  

Grup PETITS de 3 a 5 anys ELS PITEUS SOMIADORS 
Els Piteus Somiadors s’endinsaran en el màgic món dels somnis. I ho faran a partir dels contes i de les aventures 
que s’aniran presentant a partir dels somnis que la Queralt té cada nit després que algú de la seva família li llegeix 
un conte abans d’anar a dormir. 
 
COMPARTIM UN SOMNI?  
Un isard desorientat al Pla de Bacies, uns follets i unes fades del bosc de la Serra, la guineu una caçadora astuta, ... 
Els Piteus Somiadors gaudiran de totes les aventures que la Queralt hagi somiat! Els més petits i les més petites 
seran els autèntics protagonistes d’una gran diversitat d’experiències màgiques, especials, i úniques que s’aniran 
succeint i què potenciaran l’educació en valors i el desenvolupament de l’educació emocional.   

Grup PETITS de 6 a 8 anys ELS PITEUS ARTISTES 
Setmanalment els Piteus Artistes descobriran i gaudiran de diferents disciplines artístiques que van des d’activitats 
manuals (scrapbooking, modelatge, decopatch, trapillo, globoflexia...), a activitats vinculades al teatre musical, 
passant per la pràctica del Funky, Hip-Hop, ... 
 

Grup MITJANS de 9 i 10 anys ELS PITEUS EXPLORADORS  
Cadascuna de les setmanes els Piteus Exploradors emularan a autèntics experts i investigadors de la geologia, la 
biologia, la natura, l’arquitectura romànica, els jocs populars i tradicionals, els esports d’aventura, ..., àrees 
temàtiques de les que se’n desprenen oficis, cultura, tradicions i molta diversió.    
 

Grup GRANS de 11 i 12 anys ELS PITEUS AVENTURERS 
La Vall de Lord és Natura en estat pur! Un entorn natural salvatge i privilegiat que ens ofereix grans paisatges i que 
ens amaga grans aventures.  Cada setmana els Piteus Aventurers descobriran i viuran una de les grans aventures 
que ofereix la Vall de Lord! Així els Piteus Aventurers practicaran el senderisme, la btt, l’escalada, l’espeleologia, el 
trekking aquàtic, el piragüisme, el tir amb arc, l’orientació, ...   
 

Per a més informació ens podeu contactar a:  

mcosta@obrintvia.cat (Martina), i també, a info@obrintvia.cat  

 

 

Seguidament us adjuntem el llistat d’allò que cal portar (inclou el material personal necessari) per a l’òptim 
desenvolupament del Casal: 

MATERIAL:  

 Mensualment (portar el primer dia dins una caixa de sabates):  

- Crema de protecció solar (aconsellem ja que en duguin posada de casa).    

- Bata per embrutar    

- Roba de recanvi.   

   - Got.  
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 A diari:  

- Esmorzar i/o berenar.    

- Material necessari segons el tipus d’activitat programada (caldrà consultar l’horari que us farem arribar 
abans de l’inici de cada setmana).  

 

Tipus d’activitats:    

Excursions: (per posar dins d’una motxilla que dura cada nen o nena) . 

- Gorra.    

- Ulleres de protecció solar. 

  - Cantimplora plena d'aigua.   

- Impermeable i paravent.   

- Roba i calçat còmode tipus tresc. 

Activitats aquàtiques (inclou curs de natació) i Jocs d'aigua: (No és necessari que portin “pistoles” d'aigua ni res 
similar)  

    - Banyador.     

- Xancletes lligades (IMPORTANT que siguin lligades).     

- Tovallola. 

Acampada i bivac:  

 - Sac de dormir.    

- Aïllant.    

- Pijama.    

- Roba i calçat de recanvi     

- Lot o frontal. 

- Sopar i esmorzar    

- Estris d’higiene personal. 

Tallers: 

- Roba còmoda que es pugui embrutar. 

Jocs i activitats recreatives: 

- Roba esportiva i bambes.  

*Us preguem que tota aquesta roba i material vagi marcat amb el nom del vostre nen o nena! 
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CASAL DE LLEURE - ESTIU 2019 

 
Grup PETITS de 3 a 5 anys ELS PITEUS SOMIADORS 
Els Piteus Somiadors s’endinsaran en el màgic món dels somnis. I ho faran a partir dels contes i de les 
aventures que s’aniran presentant a partir dels somnis que la Queralt té cada nit després que algú de la seva 
família li llegeix un conte abans d’anar a dormir. 
 
COMPARTIM UN SOMNI?  
Un isard desorientat al Pla de Bacies, uns follets i unes fades del bosc de la Serra, la guineu una caçadora 
astuta, ... 
Els Piteus Somiadors gaudiran de totes les aventures que la Queralt hagi somiat! Els més petits i les més 
petites seran els autèntics protagonistes d’una gran diversitat d’experiències màgiques, especials, i úniques 
que s’aniran succeint i què potenciaran l’educació en valors i el desenvolupament de l’educació emocional.   

Grup PETITS de 6 a 8 anys ELS PITEUS ARTISTES 
Setmanalment els Piteus Artistes descobriran i gaudiran de diferents disciplines artístiques que van des 
d’activitats manuals (scrapbooking, modelatge, decopatch, trapillo, globoflexia...), a activitats vinculades al 
teatre musical, passant per la pràctica del Funky, Hip-Hop, ... 
 

Grup MITJANS de 9 i 10 anys ELS PITEUS EXPLORADORS  
Cadascuna de les setmanes els Piteus Exploradors emularan a autèntics experts i investigadors de la geologia, 
la biologia, la natura, l’arquitectura romànica, els jocs populars i tradicionals, els esports d’aventura, ..., àrees 
temàtiques de les que se’n desprenen oficis, cultura, tradicions i molta diversió.    
 

Grup GRANS de 11 i 12 anys ELS PITEUS AVENTURERS 
La Vall de Lord és Natura en estat pur! Un entorn natural salvatge i privilegiat que ens ofereix grans paisatges 
i que ens amaga grans aventures.  Cada setmana els Piteus Aventurers descobriran i viuran una de les grans 
aventures que ofereix la Vall de Lord! Així els Piteus Aventurers practicaran el senderisme, la btt, l’escalada, 
l’espeleologia, el trekking aquàtic, el piragüisme, el tir amb arc, l’orientació, ...   
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FULL DE PARTICIPACIÓ DE L’ACTIVITAT I AUTORITZACIÓ MÈDICA 

Jo en/na: ____________________________________________________ amb DNI____________________ 

Telèfon de contacte__________________, Correu electrònic: ______________________________________ 

Com a:    Pare       Mare     Tutor/a 

AUTORITZO en/na __________________________________________Data de naixement ___/___/_______  

Població _____________________________________ Adreça_____________________________________ 

a participar en totes les activitats organitzades per el Casal d’estiu d’Obrint Via (Catalonia Outdoor & Urban 

Experiences, SLNE) així com també en activitats aquàtiques recreatives i/o curs de natació. 

Elecció de la duració i dels serveis complementaris: 

 

                     

 

  
  

 

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

El nen/a està empadronat a Sant Llorenç de Morunys?                                   Sí          No 

El nen/a té un o més germans que també participen al Casal d’estiu?          Sí           No 

INFORMACIÓ EN CAS D’ACCIDENT 

 AUTORITZO                          NO AUTORITZO 
 

als responsables de les activitats, per a proporcionar al meu fill/a l’assistència sanitària oportuna en cas de 
necessitat. Igualment autoritzo a l’hospital i al personal mèdic per administrar el tractament necessari pel 
seu benestar, intervenció quirúrgica inclosa, si fos el cas. En el benentès que tan aviat com sigui possible ens 
posarem en contacte amb la família. A més a més, s’acompanyarà el nen i nena en tot moment d’aquest 
procés fins que hi hagi algun familiar.  Tanmateix,      AUTORITZO                     NO AUTORITZO              a 
poder portar el meu fill/a al metge o a l’hospital en cotxe privat. 
 

Signatura del titular de les dades o del pare, mare o tutor/a: 

 

JULIOL Matí Tarda 

1-5 juliol   

8-12 juliol   

15-19 juliol   

22-26 juliol   

29 juliol - 2 agost   

AGOST Matí Tarda 

5-7 agost   

12-16 agost   

19-23 agost   

26-30 agost   
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INFORMACIÓ MÈDICA 

Sap nedar: Si   No  

Confirmo que el meu fill/a, tutelat/ada, està vacunat/da d’acord amb el Calendari de Vacunacions 

Sistèmiques de Catalunya: Si   No En cas de faltar alguna vacuna, quina?__________________________ 

Altres observacions sobre malalties o atencions especials que cal tenir en compte com al·lèrgies de tot tipus, 

règim alimentari, medicació (en quin cas, horari, dosis, etc.)... 

_______________________________________________________________________________________ 

En cas de tractament mèdic crònic, adjuntar recepta signada amb posologia. 

*Adjuntar fotocòpia de la targeta sanitària 

AUTORITZACIÓ DE SORTIDA DEL CASAL 

Autoritzo que el meu fill/a  pugui arribar i marxar sol del casal d’estiu: 

Si                  No  

 

AUTORITZACIÓ DE DRETS D’IMATGE 

Jo, en/na:________________________________________________________________________________ 

amb domicili a_________________________________________________ Codi Postal_____________ 

Població____________________________________________ Comarca _____________________________ 

DNI________________ Data de naixement ___/___/_____ Telèfon 1_____________Telèfon 2____________ 

Com a:    Pare       Mare     Tutor/a 

De en/na_____________________________________________, amb DNI________________________. 

 DONO                                 NO DONO 

El meu consentiment per a l’ús de la imatge (Llei 1/1982, de 5 de maig) del meu fill/a, tutelat/ada, sobre el 
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge per a ser difosa en pàgines web del Casal 
d’estiu K1, filmacions destinades a la difusió pública no comercial i a fotografies per a la difusió o publicacions 
corresponents a les activitats del Casal d’estiu d’Obrint Via (Catalonia Outdoor & Urban Experiences, SLNE). 
Aquest document serà vàlid durant els mesos de juliol i agost de 2019 i pot ser canviat amb prèvia sol·licitud. 
 
A______________________________, dia ______ de______________, de l’any 2019 

 
Signatura del titular de les dades o del pare, mare o tutor/a: 
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