
CASAL D’ESTIU 2021

Amb la col·laboració de 



Qui som?
Paranens és una entitat sense afany lucre, va néixer ara fa més de 25 anys a la població de
Castelldefels, per cobrir les necessitats dels infants i joves i les famílies en l’àmbit socioeducatiu i de lleure.

L’ideari de Paranens és viure el lleure en la seva màxima plenitud gaudint al 100% de la natura i respectant el
ritme de desenvolupament de cada infant. L’entitat ha treballat sempre per una atenció global i l’atenció a la
riquesa de la diversitat.

L’entitat seguirà les recomanacions de Salut Pública i estarà subjecta a tota normativa del PROCICAT, així com el
Decret del Lleure.

o Reunim les condicions exigides pel decret 267/2016 que regula les activitats de lleure i participen menors de 
18 anys.

o Notificació a la Generalitat de Catalunya de la realització de l’activitat i els seus components.
o Assegurança de responsabilitat civil i accidents.
o Titulació de responsables i monitors que dirigeixen l’activitat i certificat de delictes sexuals en negatiu.



On ens trobem ?

Camp Municipal de Can Vinader
8 a 9h servei d’acollida (al mateix espai de Can Vinader

9 a 14h activitats de matí (sempre al aire lliure)
14 a 15.30h servei de Menjador (al mateix espai de Can Vinader)

Els dimecres (Sortida tot el dia):
Punt de trobada a les 9h - Punt de recollida 17h

A l’estació del tren de Castelldefels



Can vinader



L’equip de PARANENS us dona la benvinguda a …

ALÍCIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS!

Director kilian Hunt

Monitors/es Sonia A.
Sonia S.
Marina
Sergio
Joan
Ainoa
Carlota
Jose
Victoria
Guillem

Voluntariat Inés
Inka



Punt de trobada a les 9h i recollida a les 14h

2017- 2016- 2015  (Sonia S. Sonia A. i Marina)

NOM DE GRUP: ABSOLOMS



Punt de trobada a les 9h i recollida a les 14h

2014- 2013- 2012 

NOM DE GRUP: BRAVOS Y BÁRBAROS (Jose, Ainoa i Joan)  



Punt de trobada a les 9h i recollida a les 14h 2011- endavant

NOM DE GRUP: CORASONES (Sergio, Carlota, Mohamed, 
Guillem)



SERVEI DE MENJADOR

“SERVESCOL” ens portarà el dinar tot complint amb la normativa vigent referent al transport de la manipulació de 
l’aliment.
Cal informar i portar l’informe mèdic en cas d’al·lèrgies i/o intoleràncies, també si puntualment es necessita dieta 
especial (avisar a primera hora).
El dinar es servirà de 14 a 15.30h

A les 15.30h el punt de recollida serà:

Asombrados
Barranquis Corasones



Que cal portar cada dia?

Imprescindible!
“

✓ Roba per embrutar
✓ Esmorzar
✓ Crema solar posada i a la motxilla
✓ Aigua
✓ Gorra
✓ Calçat per caminar i transpirable

Mai res de valor, medicament (a la motxilla), aparells Electrònics, etc.
Els infants nascuts al 2017, el primer dia de casal caldrà que portin el 
nom penjat amb un cordill al coll.



Excursions

TOTS ELS DIMECRES PUNT DE TROBADA I RECOLLIDA ÉS
L’ESTACIÓ DEL POBLE DE CASTELLDEFELS

Hora de trobada 9h – Recollida 17h
❖ Els infants que disposin de servei de menjador NO

hauran de portar dinar.
❖ Els infants que no disposen de servei menjador han de

portar el dinar. Evitar làctics, refrigeris i fruita que es pugui
fer malbé.

❖ Pels més petits, és important que anoteu i identifiqueu
entre l’esmorzar i el dinar.

Paranens donarà una samarreta del casal per fer-la servir els
dies de sortides.

Tota la roba ha d’anar marcada !



Excursions

➢ 30 de juny PARC NOU el Prat de Llobregat
➢ 7 de juliol PARC DE LA CIUTADELLA Barcelona
➢ 14 de juliol PARC DE RIBES ROGES Vilanova
➢ 21 de juliol PARC DE LA MARINA Viladecans
➢ 28 de juliol PARC DE LA SOLIDARITAT Prat del Llobregat



Piscina

PISCINA MUNICIPAL DE CASTELLDEFELS (CEM Can Roca)

- Cada grup va un dia diferent de la setmana de 10h a 12h
- Per accedir al vas d’ensenyament cal dur casquet de bany



Platja

➢ Tots els divendres anem a la platja en transport públic



VIVAC (Any de naixement 2010 en endavant)

La 2a setmana del casal i la 5a setmana es farà una nit a l’aire lliure amb sac de 
dormir i aïllant. 
Llocs: Platja i zona muntanya (el pi gros) L’activitat és voluntària i no té cap 
cost addicional.

Àpats: Elaboració de menú (cada jove portarà un àpat ja cuinat)

IMPORTANT: ES PORTEN EL SEU ESMORZAR I DINAR PEL PRIMER DIA (si es
queden al menjador tindran pícnic)
Transport: tren

La sortida està subjecta a un mínim d’inscrits.



Acampada (Any de naixement 2009 en 

endavant)
Durada: 12 al 16 de Juliol

Lloc: Sant Quirze de Besora -Acampades “ El petit racó”. 
El terreny reuneix les condicions necessàries per a realitzar l’activitat 
(cuina, lavabos, dutxes...)
Àpats: Elaboració d’un menú. És cuinarà al terreny.
Transport: Tren
Preu de l’activitat40€

La acampada està subjecta a un mínim d’inscrits




