
Per tal de realitzar la inscripció caldrà enviar un correu electrònic a 
anigami.casal.roda@gmail.com abans del dia 7 de juny:

• Full d’inscripció degudament complimentat
• Comprovant de pagament
• Calendari de vacunes actualitzat
• Còpia de la targeta sanitària

Formes de pagament:
• Cal fer un ingrés mitjançant una transferència al número de 
compte del BBVA ES84-0182-1812-62-0201547566.
Per a més informació: 
info@anigami.cat o podeu trucar al 616 640 586.

Reunió informativa: 
30 de maig a les 19h als Jardins de Can Planoles.

INSCRIPCIÓ

Escola Emili Teixidor . RODA DE TER
del 27.06 al 29.07 

ets

TU!
l’artista

amb anigami

Casal Universal,
per tothom i per totes les necessitats



Del 27 de juny al 29 de juliol: 5 setmanes de casal

Matins de 9h a 13h ................................................................... 196,00 €

Tardes de 15h a 17h.....................................................................96,00 €

Servei d’acollida de 8h a 9h...................................................... 53,00 €

Servei carmanyola i esbarjo de 13h a 15h ..............................123,00 €

1 setmana de casal: 5 dies

Matins de 9h a 13h .....................................................................62,00 €

Tardes de 15h a 17h......................................................................19,00 €

Servei d’acollida de 8h a 9h.......................................................13,00 €

Servei carmanyola i esbarjo de 13h a 15h ............................... 24,00 €

DESCOMPTES ESPECIALS:

5% per a les famílies amb algun tipus de carnet atorgat per l'administració: 

nombroses, monoparentals, discapacitat o amb segon germà/na inscrit/a 

al casal.

Nota: Tots els serveis estan subjectes a un mínim de 28 inscrits.

horaris i preusEns il·lusiona poder-nos retrobar amb tota la quitxalla que ja ens coneixem
 i tenim ganes de conèixer a tots aquells que iniciaran el casal d’enguany. 
Aquest estiu l’artista seràs tu! vine  i participa en les activitats d’Anigami,

Hem organitzat un casal d’arts, ple d’activitats adreçades als infants de 
3 a 12 anys.

Un casal participatiu, que busca poder exterioritzar i plasmar els 
sentiments en diferents formats;  música, dansa, pintura, escultura, 
fotografia, cinema. Descobrirem diferents vessants artístiques. 

Aquest estiu tu formes part del casal i el casal forma part de tu... fem un 
casal que promou les emocions amb l’objectiu d’exterioritzar i plasmar allò 
que sents amb les arts i amb diferents canals de comunicació: llengua de 
signes, pictogrames..

Activitats:

Expressió artística: escultura, dansa, hip-hop, fotografia, art digital, teatre, 
body-art, gastronomia, body percussió...

Jocs d’aigua: gaudirem de la piscina i participarem en diferents jocs 
d’aigua, globus, el tub màgic, la manega ruixadora, el tobogan aquàtic...

Aventura: tirolines, escalada, piragües, orientació, slackline, tir amb arc...

Excursions: descoberta de l’entorn, reconeixerem diferents moviments 
arquitectònics amb els edificis i construccions, descoberta de la flora, de la 
fauna...  

Jocs: jocs tradicionals, jocs del món, jocs de cucanya, jocs de roll, jocs 
d’art.

Activitats especials: acampada, festa de l’escuma, festa holi colors, 
inflables... 

Prendrem consciència de l’entorn: Farem menjadores d’ocells, visitarem 
un parc i el redissenyarem creant el parc dels nostres somnis, omplirem 
una caixa amb petits tresors que anirem trobant pel camí

Cada dia de la setmana el destinarem a realitzar aquestes i d’altres 
activitats sempre seguint el fil conductor de les arts.  


