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1. INTRODUCCIÓ

S’ acosten les vacances d’ estiu i els més peques de la casa pleguen mantes abans que els 

pares agafin vacances: que fem amb els nens? Ursus té la solució. 

Us oferim un munt d’ activitats: tallers, jocs, cançons, gimcanes, esports, activitats, sortides, 

inflables, etc. Tot per gaudir d’ uns dies especials en companyia de tots els vostres peques… 

No es tracta de tancar el més menut entre quatre parets, es tracta que surti de casa i s’ ho passi 

bé. Sempre hem pensat que la millor manera d’ aprendre coses noves i divertides és jugant i “ 

zas” ¡!!!! DIT I FET , ho hem posat en pràctica:  

Volem presentar-vos: CASAL URSUS ESTIU 2015.  

Una combinació de natura i estiu plegats de la mà on els nens no oblidaran que són a un 

campament d’ estiu:  jugaran amb l’ aigua i faran esport al mateix temps que ens iniciarem en el 

món màgic de la natura i els seus secrets jugant a ser exploradors de la mà de dos personatges 

que saben MOLTES I MOLTES COSES. 

D’ aquesta manera, mentre els pares conteu els dies per agafar les vacances, els vostres fills 

gaudiran d’ una experiència única, al costat d’ un munt d’ amics i companys i envoltats d’ unes 

activitats diferents, lúdiques, divertides i plenes de coneixements. 

Doneu-nos un xic d’ interès, una mica de confiança i experimentareu, per boca dels vostres fills, 

com és de veritat un  CASAL DE NATURA URSUS. 
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2. QUI SOM 

Ursusnatura és una entitat dedicada a la docència i el lleure en l’àmbit de la natura. Som també 

una agrupació multidisciplinària                            ( biòlegs, professors, pedagogs, ambientòlegs..) 

que treballa en la defensa de la natura i la fauna salvatge. Amb un recorregut de més de 25 anys 

fen activitats de cursos, casals, sortides, tallers, campanyes i un llarguíssim ventall d’activitats 

amb els més petits ( i no tan petits ) 

Ursusnatura també és el resultat de tota una vida dedicada a dues grans passions: la docència i 

la natura. És una vocació de servei i una voluntat de deixar un llegat a una societat que viu 

d’esquenes a uns valors universals. 

La nostra intenció, i treballem per poder aconseguir-ho, és poder plantar la llavor de la 

conservació de la natura en els cors dels que seran grans demà. D’ells serà i d’ells dependrà que 

els llops, toixons, arbres i natura en el seu més ampli significat,  continuïn creixen i 

desenvolupant-se, sent els petits indis dels casals en qui posem les nostres il·lusions i  

esperances. 

Perquè com diu un proverbi indi: 

“El món no és una herència dels nostres pares és un préstec dels postres fills” 
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2.1 ORGANIGRAMA 
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3. COM TREBALLEM  

Ursus té un estil propi. Un model de treballar únic i completament innovador. 

Cadascun dels tallers, cursos, xerrades, sortides o qualsevol activitat que oferim i ens demanen, 

porten la nostra petjada particular. 

Volem oferir una forma completament diferent de veure i gaudir la Natura, oferint-li, sobretot, als 

més petits de la casa perquè aprenguin moltíssims valors d’ amor per la natura però mai sense 

deixar de divertir-se fent manualitats, jocs, gimcanes, tallers, etc. Perquè els coneixements són 

importants, la natura és important però mai hem d’ oblidar que ells són nens i que han de jugar, 

el més important és que, jugant, s’ aprenen moltes i moltes coses. 

Treballem i desenvolupem grans coneixements sempre adaptats a les edats dels nens i nenes 

que ens visiten o visitem. Hi ha un munt de coses per fer que ens ajuda a aprendre moltes coses 

de la natura: el bosc, els ocells, les plantes, els arbres, els ecosistemes, els animals, l’ 

aigua i un llarg etc. Per gaudir sempre d’ una activitat lúdica, d’ aprenentatge però divertida com 

la que més. 
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4. QUE OFERIM 

Una forma amb petjada Ursus de passar uns dies amb nosaltres i els seus amics , en aquest 

cas, en un Casal D’ estiu. 

Una nova manera de fer un casal on a més a més de fer activitats esportives, poden descobrir 

altres sorpreses i alegries que unides  a l’ estiu i a la resta de nens i nenes els omplirà 

profundament.  

Tots ells es convertiran en Indis i naturalistes capaços de descobrir : com caminar per un bosc i 

saber trobar i veure molt més que fulles de colors o plantes amb bona olor. Descobriran que la 

natura, el sol, les ombres, els arbres ens parlen i ens ajuden … veuran com si sabem com i 

d’ on la Natura ens pot donar de menjar i veure… aprendrem a diferenciar els arbres, a saber 

quins fruits no es poden menjar perquè són verinosos, com arribar a casa buscant el sol, i un 

món de coses interessants que els descobrirà un món màgic i diferent.  Faran objectes amb les 

seves pròpies mans aprenent com és d’ important el fet de fer ( per exemple un caixa niu per un 

ocell) un objecte important per un altre ésser viu i el valor que té l’ esforç personal de poder dur-

lo a terme . Crearan equip, treballaran i jugaran en equip i s’ endinsaran, com els antics indis de 

les muntanyes, en un món verd i “ salvatge” que depèn i sempre dependrà de la seva ajuda 

per sobreviure. 

Dins d’ aquesta aventura mística plena de jocs, diversions, gimcanes de rastres, etc…adquiriran 

sense donar-se conte el seu compromís vers la natura i tot el que l’ envolta fent un casal de 

natura. 

I mentre adquireixen aquests valors sense adonar-se dins la seva pròpia diversió de “ 

campament d’ estiu”, l’ animació continuarà amb jocs, inflables, sortides de natura i tot el que 

estigui a les mans de l’ equip d’ Ursusnatura. 
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5. UN CASAL DIFERENT    

 

Els anys d’experiència docent i les llargues hores dedicades al nostre treball ens han portat a 

anar configurant una línea pedagògica i lúdica diferent.  

Sempre que acabem un casal o un curs escolar ens reunim tot l’equip per parlar-ne, per 

intercanviar opinions, suggerencies, dubtes etc….però el que més ens agrada és poder parlar de  

fer més i més millores sempre amb la voluntat de fer alguna cosa més bonica ,educatiua ,festiva 

,viva i sobretot molt dinámica. 

Vole, oferim una nova visió del clàssic casal d’estiu. Estem d’ acord que els nens i nenes venen a 

divertir-se, a pasar una bona estona, a mullar-se , a fer esport… això ho tenim clar i no deixa de 

estar pressent  mai en tots els casals que portem a terme, però  la nostra trajectòria ens anima a 

treballar en una línea on la diversió es combini amb l’aprenentatge però sense deixar de banda l’ 

objectiu final, que és que:  el nen s’ ho passi bé, parli que s’ ho ha passat bé al casal i l’ any 

que ve vulgui tornar a repetir. 

La nostra filosofia és que si les escoles que fan activitats amb nosaltres repeteixen , això vol dir 

que els ha agradat més del que nosaltres ja sabíem que els havia agradat i per Ursus això és 

molt important i molt valuós.  
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6. TEMARI 

El fil conductor de tot el casal es el naturalisme: la forma d’estudiar,  entendre i comprendre la 

natura. I per això qui millor que el nostre gran amic en Peus Grans. Aquest guarda forestal és un 

ós, autèntic expert i qui millor coneix els secrets del bosc. 

En Peus Grans ha estat treballant de valent per crear un programa només apte per valents i 

decidits que vulguin ser membres de la patrulla ” Ós” i aconseguir al final del casal el seu 

diploma d’ autèntic “ Explorador”.  Durant uns dies increïbles  ens explicarà com és la vida al 

bosc, els rastres dels animals, els arbres i els fruits que donen i com fan per créixer. 

Crieu-nos que en Peus Grans té molts i volem dir molts coneixements i tallers per compartir 

 

 

Que seria d’un taller de natura sense la presència i la saviesa dels Pobles Indis. Varen viure 

milers d’anys amb comunió amb el bosc , en treien tot el que necessitaven, i no el malmetien: 

caçaven, feien collars, guarniments ,foc.. tenien misteris i secrets que en aquest casal 

compartiran amb vosaltres i per aquest motiu li hem demanat en “ Cor de Llop “, un indi valerós 

que ve d’ Amèrica que ensenyi a tots els nois i noies del casal tots els secrets de la Cultura 

India.  
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Calendari d’ activitats:  

7. RATIS PER GRUPS ADEQUATS 

El rati del Casa d’ Estiu Ursus és de 1 monitor per cada 10-12 nens i nenes. 

Els grups s’ organitzen tenint en compte primordialment les edats dels alumnes , que poden ser 

des de P3- fins a 6è. 

Si un grup és majoritari s’ organitzaran tants grups siguin necessaris segons l’ edat. Si pel 

contrari un grup es minoritari, Ursus té la capacitat d’ agrupar  nens i nenes de diferents edats ( 

mai superiors a més de 3 anys), així com adequar el seu monitor, tallers  i activitats durant el 

casal per tal de que tot el grup estigui còmode a un ritme normal. 

( Ursus s’ acollirà a l’ opció d’ agafar monitors en practiques per donar millor acollida als grups 

dels casal , tot i complint amb els ratis establerts) 

 

 

8. DATES I HORARIS DE CASAL 

Aquest curs 2014-2015 finalitza el 19 de juny de 2015, això vol dir que el primer dia de casal és 

el dilluns següent  sent el 22 de juny de 2015. 

Les setmanes de Casal d’ Estiu Ursus queden de la següent manera: 
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PRIMERA SETMANA: del  22 de juny al 26 de juny 2015. 

SEGONA SETMANA: del 29 de juny al 3 de juliol de 2015. 

TERCERA SETMANA: del 6 de juliol al 10 de juliol de 2015 

CUARTA SETMANA: del 13 de juliol al 17 de juliol de 2015 

CINQUENA SETMANA: del 20 de juliol al 24 de juliol 2015 

SISENA SETMANA: del 26 de juliol al 30 de juliol de 2015. 

Els horaris del Casal són els adequats a totes les necessitats que les famílies puguin tenir i l’ 

Escola de Natura Ursus pugui oferir . 

L’ horari normal de Casal serà: 

De dilluns a divendres de 09:00 hores del matí fins les 13:00 tarda. 

Per poder agilitzar aquestes necessitats de les que parlem oferim: 

1. Acollida matinal: de les 07:45-08:00h fins les 09h matí. 

2. Dinar: de les 13h fins les 15h. 

3. Acollida de tarda : des de les 15h fins les 17hores. 

Per tant l’ horari s’ adequarà a cadascuna de les necessetitats de cada nen/nena, poden ser: 

HORARIS: 

7:45h-8h fins les 13h 

7:45-8h fins les 15h 

7:45h-8h fins les 17h 

Horari complet amb acollida matinal,i/o dinar i/o acollida de tarda 

9h fins les 13h 

9h fins les 15h 

9h fins les 17h 

Horari normali/o dinar  i/ o acollida de tarda. 

Cadascun dels horaris dels diferents nens i nenes quedarà registrat abans del començament de 

cadascuna de les setmanes de Casal, sent necessari que es comenti amb previ avís qualsevol 

canvi que es pugui produir. 

Acollida matinal 

L’ Acollida matinal començarà a les 07:45 hores del matí donant aquest marge de 15 minuts a les 

famílies que tinguin la necessitat de deixar als nens i nenes abans de les 08:oo hores. 

Tots els nens i nenes que facin acollida matinal es quedaran a càrrec dels monitors d’ Ursus. 
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Durant aquest temps (07:45h-9h) es dedicarà a diferents activitats així com la preparació dels 

Tallers de natura que es faran després. 

Si algun nen/nena hagués de realitzar l’ esmorzar a l’ escola durant aquest  temps d’ acollida 

matinal, s’ haurà d’ informar prèviament als monitors del Casal Ursus d’ Estiu. 

Horari normal de 09h fins les 13h 

L’ horari “ normal “ de Casal d’ Estiu Ursus, será des de les 09h del matí fins les 13h de la tarda. 

Durant  aquest  temps es realitzaran diferents activitats i tallers tant a dins com a fora de les 

instal.lacions de l’ Escola( quant diem fora volem dir en els diferents patis i pistes, no fora del 

recinte. Fora només será quan es faci una sortida). 

Les activitats i tallers les trobareu detalladles més abaix en la “ Graella d’ Activitats”. 

Hi haurà activitats lúdiques, tallers de Natura, gincames i activitats esportives i diferents jocs d’ 

aigua. 

Els nens/nens que marxin a les 13h ho faran per la porta principal de l’ Escola ( Joan Llampalles 

nº 51). 

Esmorzar 

A mig matí, tots els nens i nenes que formen part del Casal aturaran les activitats per fer l’ àpat 

de l’ esmorzar tal i com es fa a l’ escola abans de sortir al pati o durant el temps d’ esbarjo. 

Recomanem que els pares tinguin cura de posar l’ esmorzar dins la carmanyola a tots els nens i 

nenes. En cas que algun se l’ oblidi, Ursus sempre tindrà esmorzar a base de galetes, fruites o 

sucs perquè cap nens es quedi sense esmorzar. 

L’ horari d’ aquests petit +àpat serà entre les 10h- i les 10:30h 

Dinar 

L’ horari del dinar serà des de les 13 hores de la tarda fins les 15 hores de la tarda 

El servei del dinar vindrà a càrrec de l’ empresa Alimentart, la mateixa que dóna servei a la 

pròpia escola Ferrer i Guardia continuant la línia freda. Demanarem a l’ empresa que ens faci 

arribar un menú setmanal perquè tots els nenes i nenes assistents al Casal sàpiguen quin és el 

menú diari. 

El menú vindrà assistit amb els monitors que la mateixa empresa proporciona. Posarem en 

disposició de les famílies els noms dels monitors i monitores que treballaran amb nosaltres en el 

mateix moment que ens ho comuniquin. 

Els nenes i nenes que marxin després del dinar ho faran a les 15h aproximadament per la porta 

principal ( Joan Llampalles nº 51) de l’ Escola Ferrer i Guàrdia. 
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Acollida de tarda 

L’ acollida de tarda serà des de les 15 hores, hora que finalitza el dinar, fins les 17 hores de la 

tarda. 

Durant aquestes dues hores d’ acollida, tots els nens i nenes que es quedin faran diferents 

activitats, jocs o tallers que dependran del número de nens i nenes que es quedin. 

L’ horari de tancament de Casal seran les 17 hores de la tarda i la recollida dels nens i nenes 

que es quedin a l’ acollida de tarda serà per la porta principal de l’ Escola Ferrer i Guàrdia ( Joan 

Llampalles nº 51) 

 

9. PREUS DEL CASAL 

 

El preu del Casal variarà segons l’ horari que necessiti cadascun dels nens i nenes. 

Els preus marcats en aquesta graella corresponent a una setmana de casal independentment de 

la que sigui. No hi ha variació en el preu ja sigui mes de Juny o juliol. 

Tant l’ acollida matinal com l’ acollida de tarda  tenen poc límit de nens i nenes. Només 

demanem que es comuniqui prèviament si algun dels serveis d’ acollida de matí o tarda queda 

anul·lada per poder comunicar-ho als nostres monitors 

 

EXEMPLES: 

Un nen/nena que faci acollida matinal i horari matí sense dinar: 

7€ + 40€ = 47 € una setmana de casal 

Un nen/ nena que fes horari complet: acollida matinal+casal+dinar i acollida tarda pagaría: 
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7€+40€+35€+7€= 89€ una setmana de casal 

Un nen/nena que faci horari de matí, pagaria 40€ per una setmana. 

El pagament del casal pot fer-se en dues vegades segons la comoditat de les famílies. 

El primer pagament del 50%  el mateix dia de l’ inscripció definitiva al Casal Ursus que es farà al 

despatx de l’ Ampa de l’ Escola Ferrer i Guàrdia i el segon pagament abans del 19 de juny de 

2015( dia en que finalitza el curs escolar. 

Aquelles famílies que apuntin a un germà gaudiran del 5% de descompte adicional en el preu 

que hagin contractat. El preu ha de ser igual per tots dos germans. 

Prèviament amb la inscripció cadascun els nens haurà omplert una butlleta informativa on ha de 

constar tot el que sigui necessari que els monitors del Casal d’ estiu Ursus hagin de saber. 

Òbviament, abans dels dia 19 de juny hi haurà una reunió explicativa on es comentarà i parlarà 

del casal, de qui som, del que farem, de com treballem i les activitats i tallers que es duran a 

terme, i on podreu aclarir qualsevol dubte o pregunta que pugueu tenir. Amb temps suficient s’ 

informarà a tothom del dia i hora de la reunió. 
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10. EXPLICACIÓ DE TALLERS 

 

Com podeu veure a la Graella d’ activitats, cada dia hi haurà un taller de natura diferents per tots 

els nens i nenes. 

Cadascun dels tallers està perfectament dissenyat per induir als petits a entendre els 

mecanismes de la Natura , especialment el que és com és i la seva fragilitat: com són els arbres i 

les plantes que trobem al bosc, la seva importància, l’ ésser humà i la seva relació amb el 

medi…aniran descobrint coses del bosc i de la muntanya que potser abans no li donaven 

importància i que com a exploradors ursus, s’ adonaran que són importants i a més a més divertit 

de saber i fer. 

Són tallers preparats pels nostres pedagogs i naturalistes sempre adequats a les edats dels nens 

i nenes. Utilitzant sempre material reciclat que el nen/nena pugui manipular sense cap problema. 

Tenim una llista molt gran de Tallers que dia rere dia anirem portant a terme i del que podreu 

parlar amb els vostres fills, així com també gaudir del seu treball en la festa d’ acomiadament que 

farem un cop finalitzi el casal. 

La idea és que tot el que hàgim fet en el casal ho puguem exposar en l’ escola de manera que un 

dia que la pròpia escola ens doni permís, els pares, mares, avis, germans, cosins, etc… puguin 

entrar i gaudir de tot el que hem fet mentre els nens van donant les explicacions prèvies. 

Algunes de les coses que farem ens les emportarem al nostre bosc, l’ Arborètum de Catalunya 

situat a Cabrils. Parlarem amb totes les famílies per acordar una data i anar tots plegats a posar 

les caixes nius, les menjadores d’ animals etc… i gaudir d’ un dia de bosc genial. 

Alguns exemples són: 

    -Paleta de colors. 

   -Secat de fulles. 

   -Menjadores d’ ocells. 

   -Caixes niu. 

   -Petjades. 

   -Figures d’ animals ( amb paper mache). 

   -Màscares d’ animals. 

   -Guaniments de natura 

   -Plantar llavors. 
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   -Juguets amb objectes de la natura 

   -Collarets indis. 

   -Taller de perruques indies. 

   -Tallers de joies indies. 

   -Aveuradors per la fauna. 

   -Disfresses…etc 

- Dia dels indis amb tipis reals 

I un llarg etc. 

 

                                                                                                    

Cadascun dels tallers tindrà una duració d’1h, on el nen/nena a més a més d’ aprendre amb el 

que està fent i aprendre a fer-ho, treballarà l’ esforç personal, el treball en equip i les 

manualitats… tres valors als que nosaltres, com Escola de Natura, li donem  molta importància. 

 Fomentar el treball en equip, poder valorar el treball personal al mateix temps que s’ aprèn a fer 

una manualitat d’ igual manera que s’ aprèn perquè serveix, com es fa, quina utilitat tindrà, quina 

importància té, a qui li servirà, perquè servia, quant durarà, etc… és molt important, tant l’ 

aprenentatge com per la pròpia Natura. 

Després d’ una hora de taller hem après com es planta una llavor i que en sortirà i la importància 

de plantar llavors pel dia a dia dels aliments de tots; o com feien els antics indis de guarniments 

per ells mateixos i la seva família i el significat que tenien aquells guarniments; o com són de 

curioses les petjades que els animals deixen al fang quan caminen; o que és d’ important que un 

ocell pugui trobar una caixa niu per fer pondré els ous o tenir cura del fred; o com poder fer una 

joguina super especial amb material que probablement trobaríem o nosaltres mateixos 

llençaríem a les escombraries… coses que adquireixen un significat completament nou i una 

importància relativa sempre tot, envers la Natura i el medi que ens envolta. 
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11. ACTIVITATS I SORTIDES 

 

Però no tot serà diversió en la Natura, també hi haurà moltes més ACTIVITATS: 

   -Jocs ( fora i dins de les aules) 

   -Audiovisuals de natura. 

   -Pel.licules 

   -Taller de les abelles* 

   -Gincama de rastres 

   -La dama de l’ aigua. 

   -El gnom del bosc. 

   -Coneixem els arbres. 

   -Activitats i jocs d’ aigua. 

   -L’ oca del reciclatge. 

   -El domino del reciclatge 

   -Forn solar. 

   -Cançons del món 

   -Sons del bosc 

   -Jocs del món 

   -Jocs de natura 

   -Activitats i esports ( futbol, básquet, voleibol, bádminton, etc…) 
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*TALLER DE LES ABELLES 

 

Volem explicar una mica en que consisteix el “Taller de les Abelles”. 

L’ Edi és un gran amic i col.laborador nostre que a més a més de tot això és apicultor i té abelles.  

Una de les activitats molt maques de la nostra escola de Natura és el Taller de les Abelles, on 

els nens i nenes poden venir a l’ Arborètum o els monitors d’ Ursus es desplacen a les escoles 

per dur-lo a terme. Aquesta activitat comença cap a l’ abril ja que les abelles amb el fred es 

podrien morir.Durant els mesos de casal és el temps ideal per portar-lo a terme. 

L’ Edi porta un cilindre completament  tancat i segur on dins hi ha un rusc d’ abelles. El taller 

consisteix en explicar com viuen i la importància d’ aquest petits insectes en el nostre món i 

medi. 

Amb una audiovisual excepcional que explica com són les abelles, que fan, com s’ alimenten , la 

tasca de cadascuna d’ elles , etc… després tots els nens i nenes la veuen “ in situ”, amb la vida 

dins els rusc. Fin i tot hi ha una abella reina!!. A més a més l’ Edi porta el tratge especial, porta 

cera i mel feta per les seves abelles i explica coses molt interessants. 

Realment, el Taller de les Abelles és espectacular i difícil d’ oblidar. 

Per aquest motiu i per aquest Casal l’ hem demanat a l’ Edi que ens faci un taller per tots els 

nens i nenes del Casal d’ estiu Ursus i ens ha dit que si!! 

 Ja ens podem preparar per gaudir d’ un dia GENIAL!!. 

 

                                                                                           

12. SORTIDES 

Farem una sortida a la setmana i com tot el que treballem  mirarem que tinguin una vessant de 

natura convinant el lleure i l’aprenentatge. 

 La nostra entitat gestiona l’espai de l’Escola de Natura amb  l’ Arborètum de Catalunya. L’ 

Arborètum és a Cabrils el que significa que ens haurem de desplaçar en autocar per poder anar-

hi i que haurem d’ incrementar, només aquell dia, una part de diners per poder anar-hi, només si 

les famílies ho veuen be, però ja us garantim que VALDRÀ LA PENA. 

Creiem que és una excursió molt divertida i on els nens i nenes s’ ho passaran d’ allò més be, 

perquè a més a més de gaudir del bosc, dels misteris dels arbres, del racó de les olors, de la 

bassa màgica, del riu que cau quan se’ l crida, d’ un gran espai lúdic de joc i d’ un dinar pícnic a l’ 

aire lliure... podran ser dels primers de veure la nova activitat de l’ Arborètum: “ Les Tortugues”. 
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Si, si tenim tortugues i amfibis a l’ Arborètum i les podran veure, els hi ensenyarem com viuen, on 

viuen, que mengen i amb molt de cura les podran tocar. A partir de la primavera aquesta activitat 

ha de ser única en el nostre bosc Màgic de l’ Arborètum.. i els nens i nenes del Casal seran dels 

primers en poder gaudir-la. 

 

 

                                 

 

                                                                                                    

Les altres sortides que tenim preparades són: 

   -Parc del Llac  

   -Parc de Caramar  

   -Parc de Vallmora  

Les sortides seran informades cada dimarts de setmana als pares perquè aquell dia sàpiguen 

que ens trobarem fora de l’ escola. 

Les sortides seran des de les 9h fins les 13h. 

La sortida a l’ Arborètum la voldríem allargar fins les 16h de la tarda perquè els nens i nenes 

poguessin dinar allà. Però aquesta qüestió serà concretada quan es parli i es decideixi amb els 

pares. En cas de no ser possible, també hi hauria l’ opció de poder fer-se en l’ horari normal de 

9h a 13h i arribar abans de dinar 

Cap sortida és obligatòria, si algun nen o nena no hi vol o pot anar, es quedarà a l’ escola amb 

els nostres monitors fent les activitats que pertoquen. 

Creiem que les sortides són convenients per conviure i veure coses diferents així com aprendre 

experiències diferents. 

I per no deixar de banda els tòpics i els jocs increïbles que sempre entusiasmen als nens i 

nenes, sempre i quant no ens posin cap impediment i tinguem permís, cada dijous tots podran 

gaudir d’ un dia INFLABLES, perquè puguin saltar sense més objectiu que passar-ho be. 

Tindrem també batalles d’ aigua per fugir de la calor, Olimpíades  d’ esport i un munt d’ activitats 

pels més menuts. 
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Volem que ens donis un vot de confiança , que pensis que aquest Casal serà completament 

diferent a qualsevol altra casal que els vostres fills hagin pogut anar . Faran coses noves, viuran 

coses noves i gaudiran d’ un estiu màgic i ple d’ activitats divertides, lúdiques i inoblidables. 

Des de la nostra entitat et volem donar la benvinguda al Món Ursus,  i desitjar-te un BON ESTIU 

2015. 

Estem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte, pregunta, suggeriment, aclariment,  etc...  

en el contacte que us indiquem. 

Gràcies per tot i fins aviat!. 

  



 

ESCOLA DE NATURA URSUS. CONTACTE: merceursus@gmail.com/649295611  Página 22 
 

 

CONTACTE: 

MAIL: ursusnatura@gmail.com/  merceursus@gmail.com 

Telf: 649 29 56 11 

 

      .  
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