
Inscripcions
De l’1 al 15 de juny a través de la web: 
www.fentvida.cat o escrivint-nos un 
correu electrònic a fentvida@gmail.com

Per a infants de 3 a 12 anys
 i joves de 13 a 16 anys

Per a més informació: 
686 63 80 72 (Montse)
fentvida@gmail.com
www.fentvida.cat
08550 Balenyà

"per saber 
qui som, cal saber 

d'on venim"

Reserva de placa
Del 15 de maig a l’1 de juny a través de la 
web: www.fentvida.cat o escrivint-nos un 
correu electrònic a fentvida@gmail.com

Sessions informatives
Dissabte 29 de maig a les 11 h
Lloc: al Mas Jalech

Casal d’estiu 
al Mas Jalech

“Els tresors secrets de les plantes”
del 28 de juny al 13 d'agost de 2021

Per a infants de 3 a 12 anys

Descobrirem els 
tresors que les plantes 

ens tenen guardats
Ens ho passarem pipa tot 

coneixent la vida secreta de 
les plantes!



Activitats
Tasques a l’horta i granja del Jalech, 
jocs i excursions a l’entorn proper, 
treballs manuals i tallers creatius.

Com arribar/ Punt de trobada
En cotxe: Al Mas Jalech, Balenyà
A 2 minuts de la sortida 46 de la C-17

Qui som?
Un grup de professionals de l’Agricultura, 
la Salut i l’Educació en el lleure que volem 
oferir-vos una proposta de casal innovadora.

Horaris i preus
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h.
1 dia                  15 €
1 setmana       65 €
A partir de 2 setmanes    55 € / setmana
A partir de 5 setmanes    50 € / setmana

* Servei d’acollida  opcional: matí de 8 a 9 h o 
tarda de 13 a 15 h (suplement de 4 € / servei). 
Opció de dinar amb carmanyola

* 20 % descompte a la inscripció del segon germà

Objectius
• Apropar als nens i nenes al ritme de la 
natura
• Aprendre a valorar la nostra salut i la del 
planeta
• Gaudir amb tots els sentits del que la 
Natura ens ofereix a cada moment

Metodologia
Activitats inclusives per a totes les edats. 
Treball en equip, dinàmiques vivencials 
sobre el terreny.

“la Natura 
es la meva mestre"
Antoni Gaudí 


