
 

 
ESCOLETA-CASAL 

DE SETMANA SANTA 
A CÈNTRIC BARCELONA 

 
Espai de psicomotricitat, 
creativitat i moviment 

 
15-18 d’abril del 2019 



INFORMACIÓ GENERAL 

Activitat: Escoleta-Casal de Setmana Santa 2019 a Cèntric Barcelona  

Durada: 15, 16, 17 i 18 d’abril del 2019 (horaris disponibles; de 9 a 13h o de 9 a 15h) 

Lloc: Totes les activitats es realitzaran a Cèntric Barcelona (Carrer Balmes, 13, 

principal de Barcelona) – espais: sala de psicomotricitat, pati exterior adaptat, sala de 

relaxació, taller de creativitat i manualitats.  

Edats: poden participar infants d’entre 3 i 10 anys.  

Contacte: per telèfon al 665 601 495, per correu a info@centricbcn.es o per 

Instagram:  https://www.instagram.com/centricbcn/  

QUÈ FAREM A L’ESCOLETA-CASAL? 

La Sala de Psicomotricitat és l’espai principal de l’escoleta, un casal pensat perquè els 

infants treballin la part motriu i la creativitat en equip. Serem un grup de nens i nenes 

de diferents edats on practicarem l’activitat psicomotriu a través de sessions guiades 

i lliures cada dia. A part, hem preparat un grapat d’activitats creatives, lúdiques i 

divertides perquè no ens falti res.  

Totes les activitats estan adaptades per a grups de diferents edats, d’infants més petits 

i grups de nens i nenes més grans. D’aquesta manera, tots compartiran el mateix espai, 

però amb diferents adaptacions. A continuació trobareu el calendari d’activitats 

diàries:  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

9:00h Benvinguda a 

Cèntric! 

9:00h 

Psicomotricitat 

9:00h 

Psicomotricitat 
9:00h Psicomotricitat 

9:30h 

Psicomotricitat 

10:30h Taller dels 

colors de Pasqua! 
10:30h 

Gimcana 

10:00h Esmorzem 

mona! 

11:00h Activitat 

musical 

12:00h Cançons de 

Pasqua 

11:00h Taller de Sant 

Jordi (punts de 

llibre) 

12:30h Ens 

preparem per 

marxar o per dinar 

12:45h Ens 

preparem per 

marxar o per dinar 

12:45h Ens 

preparem per 

marxar o per 

dinar 

12:30h Photocall 

13:00h Recollida / 

Dinar 

13:00h Recollida / 

Dinar 

13:00h 

Recollida / 

Dinar 

13:00h Recollida / 

Dinar 

14:00h 

Psicomotricitat + 

relaxació 

14:00h Ioga 

14:00h 

Contacontes i 

relaxació 

14:00h 

Psicomotricitat + 

relaxació 

15:00h Marxem 15:00h Marxem 15:00h Marxem 15:00h Marxem 
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Disposem d’un monitor per cada 7 infants. Les activitats en negreta es faran al nostre pati exterior (si el 

clima ens ho permet). L’horari podria variar.   

TARIFES I DESCOMPTES 

OPCIONS  PREU  

MATÍ: 4 dies 15, 16, 17 i 18 d'abril (9 a 13h) 150 € 

MIGDIA: 4 dies 15, 16, 17 i 18 d'abril (9 a 15h) 180 € 

SERVEI D'ACOLLIDA: de 8 a 9h 10€ /dia 

• 5% de descompte a totes les famílies que s’inscriguin i facin el pagament abans 

de l’1 de març del 2019 

• 10% de descompte per a famílies nombroses presentant el carnet de família 

nombrosa 

• 10% de descompte per a famílies monoparentals presentant el títol 

corresponent 

• 10% de descompte per als clients actuals de Cèntric Barcelona  

• 8% de descompte en el preu del segon germà inscrit  

Promocions no acumulables entre si. Es farà un pagament únic. Els infants que es 

quedin fins al migdia, hauran de portar el seu dinar en una carmanyola. També 

podeu preguntar pel nostre servei extra de càtering.  

INSCRIPCIONS:  

Fins el 5 d’abril del 2019 o fins a completar places a través d’aquest qüestionari online 

que trobareu aquí.  

S’ha de contestar un únic qüestionari per unitat familiar.  

Pas a pas de la inscripció: 

▪ Registre a través del qüestionari online 

▪ L’equip de Cèntric us confirmarà la reserva, el preu final i els mètodes de 

pagament disponibles 

▪ Una vegada fet el pagament, la plaça quedarà confirmada i rebreu la resta de 

detalls necessaris 

Nota: Després del registre, la plaça quedarà reservada un màxim de 5 dies. Durant 

aquest període caldrà fer el pagament complert per tal de que la plaça quedi 

confirmada.  

Per tal de poder realitzar ampliacions i modificacions de la inscripció un cop 

començada l’escoleta-casal, haureu de comunicar-vos directament amb el director 

coordinador, al 665 601 495  o a abarcelo@centricbcn.es.  

A les anul·lacions realitzades 15 dies abans de la data d'inici retornarem el 80% 

l’import abonat. Aquelles que es comuniquin entre els 14 i 7 dies abans de la data es 
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retornarà el 50% de la quantitat abonada. Si l’anul·lació és fa en els 7 últims dies, 

només podrem retornar un 25% del total. Per últim, i en cas d’anul·lació per causa de 

força major es justificarà amb un document oficial del metge o d'un altre tipus 

realitzant-se el retorn del 100% de l’import abonat i no gaudit. En qualsevol dels casos, 

la devolució de l’import es realitzarà com a molt tard, en el termini d’una setmana 

després de la finalització de l'activitat a través del mètode convingut per ambdues 

parts.  

QUÈ CAL PORTAR 

No patiu! Us demanem coses senzilles, que facilitaran el bon funcionament de les 

activitats.   

▪ Roba esportiva i còmoda 

▪ Esmorzar 

▪ Dinar, aquells que es quedin fins a les 15h, en una carmanyola amb el nom i 

cognoms indicats. També podeu preguntar pel nostre servei extra de càtering.  

▪ Cantimplora o ampolla per reomplir d’aigua 

▪ Bata o samarreta vella  

▪ Raspall de dents per aquells que es queden a dinar 

▪ Els infants de entre 3 i 6 anys hauran de dur una muda de recanvi per si hi 

hagués alguna necessitat (si porteu una bossa el primer dia la guardem al 

centre) 

▪ En el cas de que els infants utilitzin bolquers, també els haureu d’incloure a 

la seva bossa 

ARRIBADES I SORTIDES 

Totes les entrades i sortides es realitzaran a peu de carrer del centre a Balmes, 13 de 

Barcelona. Un dels monitors, de les monitores o el coordinador del centre us estarà 

esperant a la porta per fer la benvinguda o recollida.  

Control de llista i recollida de nens/es de nens/es  

Els nens i nenes marxaran acompanyats únicament de les persones que apareixen a la 

llista de persones autoritzades segons la informació que haureu inclòs a la inscripció.  

Aquestes persones constaran a la llista dels monitors/es i la comprovaran sempre abans 

de deixar marxar el nen/a. En aquells casos de no coincidència, el monitor/a no 

lliurarà al nen/a a cap persona abans de realitzar un trucada a la 

mare/pare/tutor/tutora que aparegui al full d’inscripció.  

 

 

Faltes d’assistència o puntualitat 



Les famílies hauran d’avisar, quan abans millor, al coordinador del centre per a 

qualsevol d’aquests 2 casos mitjançant una trucada o missatge de whatsapp al 665 601 

495.  

El coordinador realitzarà una trucada en el moment del control de llistes diari del matí 

per confirmar qualsevol de les situacions esmentades, si aquest no ha estat informatt 

prèviament.  

ÀPATS 

Les famílies haureu de portar l’esmorzar dels infants. Farem una parada a mig matí 

segons les necessitats del grup i de les edats.  

Tot i així, a la nostra escoleta-casal tindrem sempre fruita i aigua disponible per a tots 

els infants. A més, recordeu que l’activitat matinal del divendres és fer i menjar una 

mona de Pasqua. És per això que és molt important que ens informeu correctament a 

la inscripció de les al·lèrgies, intoleràncies i altres necessitats o demandes 

alimentàries que tingueu.  

Les famílies que deixin els seus fills i les seves filles a dinar, hauran de portar el seu 

menjar en una carmanyola amb el nom i cognoms ben indicats. A Cèntric disposem 

d’un espai per, escalfar, preparar els àpats i menjar. També podeu preguntar pel 

nostre servei extra de càtering.  

INFANTS AMB NECESSITATS MÈDIQUES 

Si fos necessari que l’equip docent de Cèntric Barcelona administrés alguna medicació 

o tractament, necessitarem una autorització escrita acompanyada per la recepta 

mèdica i informe mèdic (si fos necessari) especificant:  

▪ Nom i cognoms del familiar – tutor/a, major d'edat i el seu DNI 

▪ Nom i cognoms nen/a 

▪ El nom del medicament a administrar  

▪ L’hora de cada presa 

▪ La dosi a administrar 

El medicament s’haurà d’entregar sempre dins la caixa original amb el nom i 

cognoms del nen o la nena a la caixa (incloent el prospecte corresponent).  

Tanmateix, si hi ha alguna de les activitats que el vostre fill o filla no pot realitzar o 

en teniu dubtes, si us plau, informeu-nos abans de l’inici de l’escoleta-casal per tal 

de poder buscar una alternativa integradora que s’ajusti a l’infant.  

 

 

IMATGES  



Al llarg de les activitats enregistrarem les activitats dels nens i nenes per tal de que 

tingueu un record del moment. Algunes de les imatges, seran utilitzades per fer difusió 

i divulgació del centre en un futur. És per això que a la inscripció també us hem 

demanat autorització i drets d’imatges.  

LA SALA DE PSICO 

A continuació us presentem l’espai principal de Cèntric Barcelona: la sala de 

Psicomotricitat. Un espai de joc lliure i guiat on els nens i nenes poden expressar-se 

mitjançant el cos i a través dels materials i espais que hi ha.  

 

 



 

 



 

 

COM ARRIBAR-HI 

Estem a Balmes, 13 de Barcelona. Al centre de la ciutat! Aquests són els transports 

més propers: 

Parada de metro Universitat (L1 i L2) / Parada de metro Catalunya (L1 + L3) / Parada 

de FGC de Catalunya / Autobusos: 52 / H12 / 7 / 54 / 59 / V13. 


