Bola Parc i les
escoles
Proposta d’activitats de lleure per als estudiants
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Dades i presentació del parc Bola Parc


Bola Parc és un parc infantil de boles, coneguts com a xiqui parc, que va més
enllà, i organitza activitats pròpies dels centres d’oci infantil i familiar, i
ludoteques



Les instal·lacions del parc Bola Parc, són 650 m2 de piscines de boles,
inflables, jocs i joguines variades, bar, connexió wifi, banys adaptats, pàrquing
gratuït, etc.



El personal del parc Bola Parc, són un grup de professionals, animadors i
monitors amb experiència en el lleure i la gestió de grups infantils



El parc Bola Parc fa un any i mig, que va obrir les seves portes, consolidant-se
com una alternativa de lleure per la zona central de la comarca del Baix
Llobregat
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Bola Parc té tota la documentació en regla i compleix amb la normativa exigida
per l’Ajuntament de la Palma de Cervelló per exercir la seva activitat, així com
l’equipament que tenen a dins per a l’ús del seus clients



El nostre horari per les activitats amb les escoles, és de dilluns a divendres
entre les 10 i 13 hores; però ens adaptem a la proposta que pugui ser
acordada



Bola Parc està sota la direcció de Raquel Moreno Castellón amb el telèfon de
contacte 609 969 045, i es troba al P.I. Can Mascaró de la Palma de Cervelló,



C/ Ponent s/n. Polígon Industrial Can Mascaró
08756 La Palma de Cervelló (Barcelona)
www.bolaparc.cat / info@bolaparc.cat
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Imatges del parc Bola Parc
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Vídeo del parc Bola Parc
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Proposta d’activitats
de lleure al parc
Bola Parc
Entreteniment, aprenentatge, socialització i valors
pels nens i nenes
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Objectius de les activitats


Trencar la rutina del dia a dia, i tenir un dia especial fora de les instal·lacions
de l’escola



Fomentar la solidaritat, integració i respecte en jocs compartits siguin d’ús
individual o per equips



Fer exercici, desenvolupar la creativitat i promoure una participació i escolta
activa amb les activitats desenvolupades
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Activitats per curs i edat dels alumnes




Educació infantil


P1



P2



P3

Educació primària bàsica (A)




1r, 2n i 3r

Educació primària bàsica (B)


4t, 5è i 6è

Curs

Edat

Educació infantil

3 a 5 anys

Educació primària
bàsica (A)

6 a 8 anys

Educació primària
bàsica (B)

9 a 11 anys
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Desenvolupament de l’activitat pel curs:
Educació infantil. 10 a 13 hores

Recollida dels
alumnes a l’escola
(opcional). 9:30 h.

Activitat
d’integració,
explicació general
del dia, i sobre les
normes de
seguretat. 10:00 h.

Moment per a jugar
al parc. Si algun
nen vol fer altra
activitat com
pintar..., tindrem
aquesta opció
disponible. 10:30 h.

Esmorzar al parc,
poden portar-ho de
casa, o fer el del
parc per 5 €. 11:45
h.

Portar els alumnes
a l’escola
(opcional). 12:30 h.
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Desenvolupament de l’activitat pel curs:
Educació primària bàsica (A i B). 10 a 13 hores

Recollida dels
alumnes a l’escola
(opcional). 9:30 h.

Activitat
d’integració,
explicació general
del dia, i sobre les
normes de
seguretat. 10:00 h.

Moment per a jugar
al parc. Si algun
nen vol fer altra
activitat com
pintar..., tindrem
aquesta opció
disponible. 10:30 h.

Esmorzar al parc,
poden portar-ho de
casa, o fer el del
parc per 5 €. 11:45
h.

Portar els alumnes
a l’escola
(opcional). 12:30 h.
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Inclou accés a totes
les activitats del
parc: piscina de
boles, camp de
futbol, inflables, etc.
Inclou l’activitat
opcional i
complementaria
com pintar i jocs de
taula
Inflables, jocs i joguines del parc
Bola Parc:

6 €/nen + IVA
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Entrepà a escollir
Fruita natural,
gelat o iogurt
Aigua, ampolla
0,5 l
Esmorzar del parc Bola Parc:

4 €/nen
(IVA inclòs)
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Inclou anada i
tornada de
l’escola al parc, i
del parc a l’escola
Autobusos
d’Autocorb amb
capacitat de 54
places
Transport dels alumnes per a
l’activitat:

5 €/nen + IVA
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