
Inscripcions
Obertes �ns al 15 de juny a través del 
formulari: 
https://forms.gle/DJhav44WQB9h4Kf69 
o escrivint-nos un correu electrònic a 
masjalechsalutinatura@gmail.com

Per a més informació: 
• 649 24 74 90 (Sebastià)  •  699 282 538 (Rita)
masjalechsalutinatura@gmail.com  •  08550 Balenyà

"per saber 
qui som, cal saber 

d'on venim"

Sessions informatives
Dissabte 21 de maig a les 11.30 h
i cada dimecres de maig de 17 h 
a 19 h de la tarda
Lloc: al Mas Jalech

Casal d’estiu 
Salut i Natura

“ Viu un casal bestial al Mas Jalech”
del 27 de juny al 5 d'agost de 2022

Per a infants de 3 a 12 anys

Organitzat per: Amb el suport de:

Mas Jalech
Salut i Natura

Farem una 
reserva vegetal 

per rebre animals 
aquatics amenacats o 

en perill d'extincio



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.
• Dies solts   15 €
• Setmana completa   70 €

* 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

* 10 % descompte a la inscripció del segon germà

Objectius
• Apropar als infants al ritme de la Natura i 
la seva realitat
• 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 mestra"
Antoni Gaudí

 


