
 

 

REUNIÓ INFORMATIVA:  DIA 10 D’ABRIL A LES 17:00  
 

EL CASAL INFANTIL D’ESTIU 3.2: UN MÓN MÀGIC 
Com voldríem que fos un món màgic? Quines són les coses més necessàries per mantenir la poca màgia que 

ens queda? Serem els infants els herois i heroïnes per aconseguir salvar aquest món que ens hem trobat sense 

màgia? Li podrem tornar allò que necessita per tornar a brillar i vibrar...? Aquest estiu els nens i nenes 

d’educació infantil es trobaran davant el repte d’aconseguir crear un món màgic... cada setmana tindran una fita 

concreta a assolir en forma d’aventura. 

 Amb la col·laboració dels educadors de Make it up-Babel Languages SCP. 

 

ACTIVITATS PROGRAMADES 

Setmana 1: del 25 al 27 de juny de 2014. Llengua vehicular: català. 
COM VOLEM QUE SIGUI EL MÓN MÀGIC? 
Aquesta setmana els infants descobriran com és el món en el que vivim i analitzarem a través de jocs i 

activitats què és allò que ens agradaria canviar.  

� Sortida de matí al parc Central del Poblenou: Gimcana de pistes on els infants descobriran totes aquelles 

coses que no ens agraden i que al llarg del casal gràcies a la màgia aconseguirem millorar i transformar.  

 
Setmana 2: del 30 de juny al 4 de juliol de 2014. Llengua vehicular: anglès 
ELS TRUCS I ENCANTERIS DEL MAG. 
Un mag ens visitarà al casal i ens oferirà un espectacle de màgia on ens sorprendrà amb els seus trucs i 

encanteris... Aconseguirem aprendre d’ell per millorar el nostre món? 

� Sortida de matí a la piscina  

� Sortida de matí al Parc de Clot: jocs de pistes per ajudar al mag. 

 

Setmana 3: del 7 al 11 de juliol de 2014. Llengua vehicular: anglès 
EL BOSC... HA PERDUT LA SEVA MÀGIA 
Els follets i les fades del bosc estan molt amoïnats perquè el bosc on viuen està fosc i trist. Ens demanen ajuda 

per tal d’esbrinar com poder ajudar a que recuperi la seva màgia... 

� Excursió de tot el dia a la muntanya: Activitat amb Ecometropoli Ed.Ambiental, Sta Coloma Gramanet 

� Sortida de matí a la piscina. 

  
Setmana 4: del 14 al 18 de juliol de 2014. Llengua vehicular: anglès 
LA FONT MÀGICA 
Trobem una font de la que si bevem ens tornem millors: millors persones, millors companys, millors ciutadans,... 

en què volem millorar? 

� Festa de l’estiu CET10 

� Sortida de matí a la piscina 

� Dijous 17: la nit al casal 

 

Setmana 5: del 21 al 25 de juliol de 2014. Llengua vehicular: català 
LA SIRENA, LA NOSTRA NIMFA MARINA 
Sovint anem a la platja, però ens hem parat a pensar quins secrets s’amaguen al fons del mar...? coneixerem 

una sirena, que ens explicarà milers d’aventures que ella sovint viu... 

�Excursió de tot el dia a la Bassa de St Oleguer  

�Sortida de matí a la piscina 

 
Setmana 6: del 28 de juliol a l’1 d’agost de 2014. Llengua vehicular: català 
RODEM PEL MÓN MÀGIC 
Després de tot un mes intentant trobar quines són les coses que farien que el món fos millor i ajudant-nos de 

diferents personatges del món de la màgia... decidim fer una volteta sobre rodes per veure quines són les coses 

que hem aconseguit transformar! 

� Sortida de matí a la piscina 

� Sortida de matí al Parc del Clot: jocs tradicionals 



 
QUÈ FEM AL CASAL?                                               

MODEL D’EXEMPLE:   UNA SETMANA DE CASAL D’ESTIU 
HORARI DILLUNS 21 

De 8’00 a 9’00h 

De 9’00 a 9’30h 

De 9’30 a 10’00h La nimfa marina 
ens explica com 
és el seu mar i 

què necessita de 
nosaltres 

De 10’00 a 10’30h 

De 10’30 a 11’30h Mural:  
Com és el fons 

marí? 

De 11’30 a 12’30 Danses, jocs 
d’expressió 
corporal 

De 12’30 a 13’00 

13’00h 

De 13’00 a 13’30h 

De 13’30 a 14’30h Grup de nens A: estaran al pati jugant mentre 

De 14’30 a 15’30 

15’00 

De 15’30 a 16’30 Taller: fang, 
creació de la 

sirena 

De 16’30 a 17’00 

17’00 
QUÈ CAL PORTAR AL CASAL? 
SORTIDA A LA PISCINA: Si la piscina és interior 

samarreta del casal i l’equip de bany complert: xancles, banyador, tovallola, muda de recanvi.

DIA NORMAL AL CASAL: ampolleta d’aigua i esmorzar. 

portin una muda de recanvi i bosseta amb estris d’higiene personal per dutxar

 
TIPOLOGIA D’ACTIVITATS QUE REALITZEM AL CASAL

MANUALITATS:

JOCS MOTRIUS COOPERATIUS:

JOCS MOTRIUS PRE-ESPORTIUS:

JOCS MOTRIUS TRADICIONALS:

DINÀMIQUES D'EXPRESSIÓ 
CORPORALS I MUSICALS:

SORTIDES I EXCURSIONS:

LA NIT AL CASAL:

                                                
MODEL D’EXEMPLE:   UNA SETMANA DE CASAL D’ESTIU  

DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 

Acollida matinal: jocs de taula i/o passatemps 

Rebuda dels nens/es al casal 

La nimfa marina 
ens explica com 

què necessita de 

 
Jocs motrius 
cooperatius 

EXCURSIÓ DE 
TOT EL DIA A LA 
BASSA DE ST 
OLEGUER 

 
Sortida a la 
piscina 

ESMORZAR 

 
Creació del full de 

ruta per la 
excursió: coses 
que ajudaran al 

bosc 

EXCURSIÓ DE 
TOT EL DIA A LA 
BASSA DE ST 
OLEGUER 

 
Sortida a la 
piscina

Ens preparem per sortir: recollida i hàbits d’higiene

SORTIDA 

DINAR 

Grup de nens A: estaran al pati jugant mentre esperen a dinar. Grup B: ajudarem als monitors a 
parar taula 

ESPAI DE LUDOTECA O DE RELAXACIÓ PELS MÉS PETITS

SORTIDA 

Jocs d’aigua  
al casal 

EXCURSIÓ DE 
TOT EL DIA  B. DE 
ST OLEGUER 

Taller: fang, 
creació d

siren

Ens preparem per sortir: recollida i hàbits d’higiene (dutxa)

SORTIDA 

Si la piscina és interior casquet de bany. Si és exterior crema solar. Per ambdues 

samarreta del casal i l’equip de bany complert: xancles, banyador, tovallola, muda de recanvi.

ampolleta d’aigua i esmorzar. Els infants que es queden fins les 17:00
bosseta amb estris d’higiene personal per dutxar-se. 

TIPOLOGIA D’ACTIVITATS QUE REALITZEM AL CASAL 

•Creació amb diferents tècniques i materials dels personatges vinculats al centre 
d'interès.

•El més important no és l’activitat física si no la implicació i col·laboració de tots 
els membres del grup per assolir una meta.JOCS MOTRIUS COOPERATIUS:

•No han d’anar necessariament lligats a cap esport en concret, però hi ha unes 
regles de joc i poden ser tant per equips com individuals. ESPORTIUS:

•Amb imaginació i amb altres companys amb ganes de passar
passar moltes hores divertides. JOCS MOTRIUS TRADICIONALS:

•Aprendre una dansa, inventar històries, escoltar un conte, fer lectures 
dramatitzades, etc. seran les activitats més rellevants en aquest cas, ja que fan 
referència al nostre centre d’interès.

DINÀMIQUES D'EXPRESSIÓ 

•Faciliten que l'infant es traslladi fora de l’entorn habitual del nen/a i és un factor 
motivant més que ens dóna l’alternativa de conèixer altres espais i fer activitats 
diferents. 

•El dijous 17 de juliol, els infants podran gaudir d'una vetllada a la pròpia 
escola amb els companys/es i monitors/es del casal. 

 
DIJOUS 24 DIVENDRES 25 

 

Sortida a la 
piscina  

Jocs i danses amb 
els amics del bosc 

màgic. 

Sortida a la 
piscina 

 
Jocs d’aigua 

Danses, jocs 
d’expressió 
corporal 

Ens preparem per sortir: recollida i hàbits d’higiene 

esperen a dinar. Grup B: ajudarem als monitors a 

ESPAI DE LUDOTECA O DE RELAXACIÓ PELS MÉS PETITS 

Taller: fang, 
creació de la 

sirena 

Sessió de jocs 
esportius 
cooperatius 

(dutxa) 

casquet de bany. Si és exterior crema solar. Per ambdues 

samarreta del casal i l’equip de bany complert: xancles, banyador, tovallola, muda de recanvi. 

infants que es queden fins les 17:00 caldrà que 

 

Creació amb diferents tècniques i materials dels personatges vinculats al centre 

El més important no és l’activitat física si no la implicació i col·laboració de tots 

No han d’anar necessariament lligats a cap esport en concret, però hi ha unes 
regles de joc i poden ser tant per equips com individuals. 

Amb imaginació i amb altres companys amb ganes de passar-s’ho bé es poden 

Aprendre una dansa, inventar històries, escoltar un conte, fer lectures 
dramatitzades, etc. seran les activitats més rellevants en aquest cas, ja que fan 

Faciliten que l'infant es traslladi fora de l’entorn habitual del nen/a i és un factor 
motivant més que ens dóna l’alternativa de conèixer altres espais i fer activitats 

El dijous 17 de juliol, els infants podran gaudir d'una vetllada a la pròpia 
escola amb els companys/es i monitors/es del casal. 


