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INFORMACIÓ 

 

PREUS 
 

PREUS 
Abans del 5 de març 

Via web 

Després del 5  

Via web i paper (oficina i 
Ampa) 

Casal de 9 a 14h 33 € 38 € 

Servei Acollida 7.30 a 9h 16 € (mínim 5 nens/es) 

** El Casal s’obrirà amb un mínim de 12 nens/es inscrits 

 

PREUS  PER   DIES   AÏLLATS 

Opció paper (Oficina i Ampa) 

Casal de 9 a 14h 10€ diaris 

Servei Acollida 8 a 9h 4 € diaris 

Els germans gaudiran d’un descompte d’un euro per germà en la inscripció  

 

DATES 

Del 21 al 24 
de març 

De dilluns a Dijous 

HORARI 

De 9h a 14h 

ACOLLIDA* 

De 7.30h a 9h  
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¿QUÈ FAREM AL CASAL? 
 

Allò que principalment farem al casal és divertir-nos, jugar i gaudir dels període de 

vacances al màxim. 

Per tal de fer-ho possible, plantegem tota una sèrie d’activitats relacionades amb l’esport i 

l’aventura. La proposta d’activitats es la següent:   

 

 

 

 

 

 

 DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 

9-9:30 Arribada i presentació del dia 

9:30-10 
Jocs 

presentació 
Dia sobre rodes  

GINKANA 

ESPORTIVA 

Anem a la 
muntanya  

10-11 
Slikeline al 

parc 
Ruta de 

senderisme 
11-11:30 ESMORZAR 

11:30-12:15 
Olimpíades de 
Setmana Santa 

Preparació 
cursa 

orientació JORNADA 
LUDICA! 

Joc de la 
bandera 

12:15:13:15 
Cursa 

d’orientació  

Miniginkana 

medi ambient 
13:15-13:45 Tornem al cole! 

13:45-14 Recollim! 
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Us expliquem resumidament com seran les activitats que realitzarem: 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

¿QUÈ ENS PROPOSSEM ACONSEGUIR? 

Quina manera millor de conèixer-nos que 

jugant? La primera horeta del primer dia la 

dedicarem a fer nous amics! 

 

Anirem al parc a fer Slikeline i altres 

jocs d’equilibri! 

 

OLIMPIADAS DE SETMANA 

SANTA 

Cada equip defensarà un país en totes les 

competicions esportives que fem (futbol, 

basquet, handbol, atletisme...) 

Avui es el dia de jugar 

amb el nostre patinet, 

monopatí o qualsevol 

altre vehicle de rodes 

T’atreveixes a fer una cursa 

d’orientació sobre rodes?? Agafa el teu 

mapa, vehicle i equip i anem a jugar! 

La millor manera de finalitzar 

aquest casal es amb un dia de 

muntanya! Veure els 

animalets del bosc, olorar les 

flors i respectar el medi 

ambient  Dia de 

conscienciació i diversió! 

 

JORNADA LUDICA 
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Els jocs, dinàmiques i activitats que realitzarem al casal tenen com a objectiu principal que els 

nens i nenes gaudeixin al màxim del lleure, donat que aquest temps, si el sabem aprofitar i 

gaudir, té un gran valor educatiu en els infants i contribueix de manera molt rellevant en el seu 

creixement i la seva constitució com a persones. És per això, que paral·lelament a aquest 

objectiu principal, als casals pretenem: 

1. Propiciar el creixement integral i la interrelació dels infants a través de la vivència del temps 

de lleure 

2. Programar unes activitats el més entretingudes i creatives possibles, diferenciant-les al 

màxim de les que es fan en període escolar 

3. Promoure entre els nens i nenes participants unes normes de convivència i respecte mutu 

4. Afavorir entre els nenes i nenes la seva integració en dinàmiques de grup 

5. Fomentar el companyerisme, la cooperació i la relació entre iguals 

6. Fer conèixer, a través de diverses activitats, l’entorn immediat 

7. Afavorir les relacions interpersonals i establir vincles afectius entre els nens/es 

8. Fomentar la imaginació i la creació a través de les pròpies capacitats i recursos 

9. Valorar, respectar i aprofitar els entorns naturals en els quals es desenvoluparan les 

activitats traient el màxim rendiment dels espais que ens envolten. 

10. Donar importància a jugar, a aprendre, a riure, a relaxar-se i en definitiva passar-ho bé 

11. Contribuir al desenvolupament de les capacitats expressives, artístiques i creatives dels 

nens i nenes. 

12. Contribuir al desenvolupament de les capacitats, físiques, motores i psicomotrius dels nens 

i nenes 

13. Propiciar l’assoliment de mecanismes de comunicació i expressió 
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¿QUINA  METODOLOGIA  UTILITZEM? 

La nostra base metodològica és el joc. Si tenim en compte que estem realitzant una activitat en el 

temps de lleure dels nenes i nenes, si tenim en compte que el joc és l’eina educativa principal i 

més efectiva, si tenim en compte que gaudir és la millor manera d’aprendre, si tenim en compte 

que divertir-se ja és un objectiu en sí mateix,... Si tenim en compte tot això és lògic pensar que el 

joc ha de ser l’eix envers el que giri tota la nostra acció. 

El dia a dia al casal consisteix, doncs en fer activitats dirigides de caràcter lúdic (tant si son a nivell 

esportiu com artístic) on els nens i nenes gaudeixin i, paral·lelament adquireixin habilitats i 

aprenentatges de diferents tipus, tal i com es planteja als objectius. 

Els nens i nenes arriben al Casal a les 9 del matí (alguns ja venen del servei d’acollida) i es 

dirigeixen al punt de trobada que el seu grup té assignat. L’estructura dels dies és: 

 

 

 

9h 
• Benvinguda: bon dia a tothom, ¿què farem avui? 

9:15 h 
• Activitats: moment de jugar i passa-ho bé 

(activitats planificades) 

10:45h 
• Esmorzar: una estoneta d'esbarjo per recarregar 

forces 

11:15h 
• Activitats: seguim amb els jocs i tallers que 

estavem fent o fem altres de nous 

13:45h 
• Comiat: feedbak del dia i introducció del següent 
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Benvinguda: El primer que fem és parlar del que farem avui. El grup dels petits (P3 a P5) te les 

activitats programades i tancades d’inici i per tant només els engresquem a iniciar el dia. Amb la 

resta de grups podem oferir una certa flexibilitat per tal de que els nens i nenes es facin més seu 

aquest espai de diversió, afavorim el sentit de participació, responsabilitat i implicació. Podem ser 

flexibles en l’ordre de les activitats al llarg del dia, en fer petites variacions que siguin viables i 

adequades en el tipus d’activitats a fer,....  

Entre 9:15 i 9:30 comencem les primeres activitats. 

L’esmorzar, que dura mitja hora, és un espai de moviment lliure (com l’hora del pati de l’escola). 

On els nens i nenes esmorzen però a la vegada juguen, parlen de les seves coses i fan el que els hi 

vingui de gust.  

Quan acabem d’esmorzar tornem a les activitats, a vegades continuem amb la que fèiem abans, a 

vegades canviem,.... 

Comiat: La última mitja hora abans de marxar a casa els grups de primària fem una valoració del 

dia. Del que ens ha agradat, el que ens agradaria repetir, parlem de si ha sorgit algun conflicte, 

algun problema, alguna cosa bona a destacar,.... D’aquesta manera els nens i nenes aprenen a 

dialogar, a valorar, a tenir criteri, a solucionar els conflictes,... Els més petits, que encara els hi 

manca maduresa per aquesta tasca fan relaxació o alguna activitat relaxada i pausada per 

preparar-los per a la tornada a casa. 

 

Aquesta és la dinàmica d’un dia de casal. Intentem que siguin dies “plens”, dies amb contingut, 

diversió i emocions. Intentem que siguin dies en els que els nens i nenes en treuen aprenentatges, 

es troben amb els altres i amb sí mateixos. Ho intentem! Tant de bo ho aconseguim! 

Totes les modalitats d’activitats les podem plantejar de forma més directiva, en ocasions o bé de 

manera més lliure, on els nens i nenes poden expressar en el marc de l’activitat les seves 

inquietuds i necessitats personals. Creiem molt important que els nens i nenes disposin d’espais 

de llibertat (emmarcats en una activitat) per poder jugar lliurement, donat que el joc lliure els 

ajuda a créixer, aprendre i interactuar amb el món. 

 
 

 

 
 


