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Tipus d’activitat: Casal d’estiu 2018

Lloc de realització: Escola Martí Inglés

Inici del casal: 02/07/2018

Finalització: 31/08/2018

Inscripcions: per quinzenes

Participants: de P3 a 6è

El casal d’estiu
El Casal d'Estiu és una activitat educativa, una experiència social, i un espai d'aprenentatges i valors. Ofereix
als infants la possibilitat de realitzar activitats de lleure a prop del seu entorn habitual (escola, barri,
població,...) en una època de l'any especial i plena de recursos amb l'objectiu que els infants assoleixin uns
aprenentatges que els acompanyin en el seu desenvolupament com a persona a partir de les mateixes

activitats i vivències. El casal d'Estiu proposa als infants un gran ventall d’activitats de
lleure de caire educatiu amb les que gaudir l’estiu d’una forma
divertida i participativa.

Educació Famílies

Valors

Activitats

Monitors/es



En el Casal d’Estiu s’ofereix un seguit de Serveis i moments diferenciats:

Serveis i horaris



Les emocions

Del 2 al 13 de juliol: El món animal amb “El llibre de la Selva” : Amistat i acceptació
de les diferencies

En Mowgli és un nen salvatge criat pels llops en mig de la Selva, fins que l’amenaça del tigre Shere Khan el
força a marxar i tornar al poblat humà. En aquesta aventura l’acompanyaran els seus inseparables amics i
protectors: la pantera Bagheera i l’ós Baloo. Aquesta història plena de tendresa ens ensenya que la família
pot ser més que la sang, que l’amistat és un valor i cal en acceptar les diferències que la ràbia no pot guiar
les nostres vides i que la naturalesa s’ha de respectar i gaudir!

Del 16 al 31 de juliol: L’Oest amb “Spirit, el cavall indomable”: Respecte, tolerància i
confiança

Viu el vell oest amb Spirit, un cavall mustang salvatge i indomable, que és capturat i allunyat de la seva

família. Una història de superació, valentia i constància per recuperar la seva llibertat. En aquesta aventura

home i cavall acabaran establint un vincle d’amistat màgic que només és possible des del respecte, la

tolerància i la confiança, sense intentar sotmetre mai a l’altra.

Casal per infants de P3 a P5



Les emocions

De l’1 al 14 d’agost: La Prehistòria amb “Els Croods”: El valor de la família

Divertida aventura prehistòria que ens ensenya el valor de la família. Un terratrèmol inesperat destruirà la
seva cova i es veuran obligats a canviar els seus costums i el seu món fosc i ple de prohibicions. El pare
protector, la mare tradicional, la filla enfadada... Tots trencaran amb aquets rols en un procés de
transformació personal, cap a la llum i la llibertat, en el que descobriran que no hem de tenir por de les
diferències, perquè ens ajuden a aprendre de l’altra i que la por no ens pot limitar.

Del 16 al 31 d’agost: Musical amb “Vaiana”: Autoestima i perseverança

La música marcarà la història d’aquesta noia, la Vaiana. Ella és la filla del cap d’una tribu d’una illa del pacífic,

que, seguint les ensenyances de la seva àvia, i preocupada per la destrucció de la Natura a la seva Illa, es

llançarà mar endins per obligar al semi-Déu Maui a que restauri l’equilibri. Al llarg del seu camí, i amb molt

d’esforç, anirà adquirint els coneixements necessaris per salvar el seu poble. Vaiana ens ensenya a tenir

confiança en nosaltres mateixos i a perseverar per a aconseguir els nostres objectius.

Casal per infants de P3 a P5



Les emocions

Casal per infants de P3 a P5



Les emocions

Del 2 al 13 de juliol: Llum, càmeres i acció

Anar al cinema és un hàbit social i un fet cultural que pot tenir un paper important en l’educació dels infants
i joves. És per això que proposem aquesta activitat de cinema, on abans de començar a treballar tindrem
que conèixer les diferents tècniques cinematogràfiques.

Del 16 al 31 de juliol: Maquillatge, vestuari, transformació

Durant la segona quinzena de juliol, aprendrem diferents tècniques de maquillatge i prepararem el nostre
vestuari per tal de transformar-nos i preparar el nostre musical.

De l’1 al 14 d’agost: El musical

El primer dia d’aquesta quinzena realitzarem un Go Talent per tal de repartir els diferents papers de tots els

protagonistes i començar a assajar i preparar el musical.

Del 16 al 31 d’agost: Tastet de produccions

I per finalitzar el casal durant aquesta quinzena treballarem diferents tècniques cinematogràfiques com un

stop motion, lip dup, rol playing....i us convidarem a visualitzar-los .

Casal per infants i joves de 1r a 6è



Les emocions

Casal per infants i joves de 1r a 6è



QUE INCLOU?

• Piscina a Palau Saverdera

• Sortida de tot el dia
- 13 de juliol: Aquabrava (Roses)
- Agost: Museu del cinema (Girona)



QUE INCLOU?

• Acampada 2a quinzena de juliol: Terreny Camp De l’Illa
Albanyà (Girona)

- Lavabos i dutxes
- Piscina
- Espais naturals i gorges al riu



QUE INCLOU?

• Acampada o ruta a l’agost : A concretar

• Nocturnitat a l’escola pel grup de petits

• Trobada entre casals

• Festa final



QUOTES



SERVEIS ESPORÀDICS 
Horaris Quota

Esporàdic menjador fins a les 15h 6,80€/dia

Esporàdic menjador fins a les 17h 12€/dia

Acollida matí o tarda 3,50€/dia

El pagament dels serveis esporàdics es realitzarà per avançat al  
coordinador/a del casal.

Les ampliacions d’inscripcions per setmanes es realitzaran 
mitjançant el web estiu.fundesplai.org
Teniu fins el dimecres anterior per poder gestionar la vostra nova 
inscripció.

Ampliació inscripcions



Els nostres casals aporten

Accés per a totes les famílies que ho necessitin a ajuts de la Fundesplai dins del

projecte “Un estiu per a tothom”.

Per a més informació podeu trucar a la Mari Carmen Rus: 

935518971

mrus@fundesplai.org

Beneficiar-se de la campanya “Encerta l’Estiu” de Fundesplai. Possibilitat

d’autofinançament de l’activitat per les famílies.

Una samarreta exclusiva per a tots els nens i nenes participants.

Polseres identificatives amb codis QR per sortides pels infants.

Seguiment per part d’un equip tècnic qualificat.

El 60% dels monitors/es que duen a terme el nostres casals d’estiu estan en

disposició de la titulació de Monitor de Lleure infantil i Juvenil de

la Generalitat de Catalunya.



Inscripcions
Fins el 15 de juny

A través de http://estiu.fundesplai.org puc fer:

1. Tramitar la inscripció online del casal

2. Consultar la informació referent a les característiques i continguts

http://estiu.fundesplai.org/


Tanmateix, aquest web disposa d'una intranet disponible a les famílies (se’ls facilita contrasenya i

usuari) amb les següents funcionalitats:

Accés a les dades personals de la família

Activitats a les que està inscrit/a el nen/a

Estat de pagament dels serveis sol·licitats

Informacions diverses relacionades amb les activitats realitzades.



Què cal portar ?

CADA DIA
1. Esmorzar

saludable i sostenible 
(evitant l’ús de paper 

d’alumini).

2. Calçat lligat i 

còmode

3. Roba que es pugui 

embrutar

4. Protecció solar 

posada des de casa

5. Gorra

6. Ampolleta d’aigua 

o cantimplora

7. Banyador, xancles 

i tovallola

P3: Una muda 

sencera de recanvi

DIES DE SORTIDA 

(Els dies de sortida tots els 

nens/es sortiran a les 17h)

1. Gorra.

2. Cantimplora amb aigua.

3. Dinar

(si no es queda al menjador)

4. Esmorzar

5. Calçat còmode

6. Protecció solar posada des 

de casa

6. Samarreta del Casal 

posada de casa

DIES DE SORTIDES 
AMB AIGUA I

PISCINA

(cal sumar aquest material a 

l’anterior)

1. Xancles

2. Banyador

4. Tovallola

5. Recanvi de roba      

interior

6. Braçalets si s’escau

Si us plau...tot  marcat  amb  el  nom i cognoms!



QÜESTIONS PRÀCTIQUES
• Els nens/es han de venir esmorzats de casa. Al casal cal que duguin un petit entrepà

adequat a la seva edat.

• Cal marcar amb nom i cognom tot el material que els nens/es duguin al Casal.

• Si el vostre fill/a ha de marxar amb algú que no sigui qui habitualment el recull, haurà

de dur una nota signada pels pares amb el DNI de la persona que el vindrà a recollir.

• Aprofiteu l’hora de marxar per comentar com ha anat el dia amb el monitor/a.

• Evitem el subministrament de medicaments durant el Casal. En cas necessari, caldrà

dur una nota signada pel metge, i l’autorització signada pels pares.

• Els nens/es de P3 han de dur una muda complerta el primer dia del Casal. Si es fes

servir us la donaríem per reposar-la. Aquesta es retornarà el darrer dia de casal

• Els nens/es han de dur roba i calçat còmode que es pugui embrutar.

• Podreu consultar totes les activitats i material a la web: estiu.fundesplai.org

• Hi haurà un taulell d’anuncis a la porta del casal amb les programacions quinzenals,

menú, material...

• El coordinador/a del casal us podrà facilitar copies en paper en cas necessari



Moltes gràcies
per la vostra atenció

Més informació: Cristina Martin 
cmartin@fundesplai.org

610710372

mailto:cmartin@fundesplai.org

