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PROJECTE CASAL D’ESTIU 2016  

 

 
Un casal d’estiu és una eina d’educació en el lleure de caire pedagògic, 

lúdic i cultural que serveix per fomentar una sèrie de valors humans (la 

solidaritat, la llibertat, la participació, la relació entre iguals...) mitjançant la 

convivència i el treball en grup. 

 

El Casal d’Estiu ha de tenir un centre d’interès al voltant del qual 

s’organitzen un seguit d’activitats entretingudes, lúdiques i culturals. El que us 

proposem és “EL GRAN JOC DE L’ESTIU ”. 

 

Pares i educadors coneixem la importància que el joc té en la vida dels 

infants ja que contribueix de manera fonamental en el seu desenvolupament.  

 

La transcendència del joc en la vida dels infants queda recollida en l’article 

7 de la Declaració dels Drets de l’Infant, adoptada per l’Assemblea General de 

l’ONU el 30 de novembre de 1959: “L’infant ha de gaudir plenament de jocs i 

recreacions, els quals han d’estar orientats a les finalitats que persegueix 

l’educació; la societat i les autoritats públiques s’esforçaran a promoure la 

satisfacció d’aquest dret.” 

 

Cada setmana girarà entorn a un tipus de joc diferent: 

- La setmana dels jocs de coneixement, confiança i cooperació 

- La setmana dels jocs tradicionals 

- La setmana dels jocs d’arreu del món 

- La quinzena olímpica 

  

El primer dia de cada setmana ambientarem l’entrada al casal en funció 

de cadascun dels tipus de jocs que treballarem al llarg dels 5 dies. Aquests 

temes ens ajudaran a fer la motivació de les activitats amb les que volem 

treballar els diferents objectius del casal. 

  

 

 

 

 
 



 

1.- OBJECTIUS EDUCATIUS DEL CASAL  
  

▪ Gaudir de l’estiu a partir d’activitats lúdiques i engrescadores, diferenciant-

les al màxim de les que fan al període escolar. 

 

▪ Donar a conèixer als nens i nenes nous recursos de temps lliure (tallers, 

jocs, sortides...). 

 

▪ Conèixer i fomentar la pràctica de diferents disciplines esportives. 

 

▪ Promoure entre els nens i nenes participants unes normes de convivència 

i respecte mutu (respectar els altres). 

 

▪ Potenciar la cooperació en els jocs, els tallers i els esports. 

 

▪ Afavorir entre els usuaris la seva integració amb dinàmiques de grup i 

potenciar la col·lectivitat (el sentiment de grup). 

 

▪ Afavorir la integració dels nens i nenes amb algun  tipus de problemàtica 

física, psíquica o social, integrant-los dintre del grup i fent-los participants 

actius de les activitats del casal. 

 

▪ Potenciar els valors humans tals com l’amistat, la igualtat, la solidaritat, la 

llibertat. 

 

▪ Treballar la diversitat, fer veure que són més les similituds que no pas les 

diferències. 

 

▪ Fer conèixer a través de diferents activitats l’entorn immediat, l’escola, el 

barri i la ciutat. 

 

▪ Potenciar entre els nens i nenes el respecte i l’estima per la natura i el 

medi ambient. 

 

▪ Transmetre hàbits de vida saludables i sostenibles. 

 

▪ Fomentar el desenvolupament harmònic de l’infant a través del lleure. 

  

 



 

2.- MITJANS EDUCATIUS DEL CASAL  
  

2.1. EL CENTRE D’INTERÈS  

  

Durant el casal d’estiu les activitats s’organitzaran al voltant d’un centre 

d’interès. Aquest serà el fil conductor del casal i integrarà activitats com els 

tallers de manualitats, els esports, els jocs, les cançons, etc.  

  

El fet de treballar mitjançant un centre d’interès ens permetrà:  

- Augmentar la motivació dels infants  

- Viure el casal com una experiència global, ja que totes les activitats estan 

vinculades al centre d’interès  

- Ambientar el casal i endinsar-nos en un món de fantasia  

- El centre d’interès d’aquest any és “EL GRAN JOC DE L’ESTIU”  

  

2.2. L’EQUIP DE MONITORS/ES  

  

La dinamització del casal estarà a càrrec d’un equip de monitors, 

monitores i coordinador/a amb l’experiència i titulació necessària (aquesta última 

segons marca el Reglament de Lliure de la Secretaria General de Joventut de 

la Generalitat de Catalunya)  

  

El nombre de monitors/es contractats dependrà del nombre de nens i 

nenes inscrits al casal, però sempre complirà la ràtio legal d’un monitor per cada 

10 nens. La dinamització del casal estarà a càrrec d’un equip compost per una 

coordinadora i els monitors i monitores amb l’experiència i titulació necessària 

(aquesta última segons marca el Reglament de Lleure de la Secretaria General 

de Joventut de la Generalitat de Catalunya). 

 

A més a més molts dels nostres monitors/es provenen del món educatiu o 

associatiu i tenen titulacions en magisteri, psicologia o pedagogia. 

 

Les funcions del coordinador seran les següents: 

 

 Coordinar a nivell general el programa. 

 Responsabilitzar-se del desenvolupament del projecte educatiu. 

 Organitzar els grups de monitors i monitores, assignant-los els grups i les 

comissions de feines. 

 Responsabilitzar-se de la programació d’activitats concretes. 

 Controlar i gestionar els diferents espais de l’escola a on es desenvolupin 

les activitats del casal. 



 

 Controlar i organitzar els diferents grups d’infants parant especial atenció 

a aquells que tinguin necessitats educatives especials  o algun altre tipus 

d’especificitat. 

 Coordinar-se amb l’equip de monitors i monitores per tots els temes que 

estimi necessari. 

 Gestionar i administrar el material. 

 Fer el seguiment general de l’assistència dels participants. 

 Assistir i participar activament en les reunions de preparació del casal. 

 Fer d’enllaç entre l’AMPA i l’equip de monitors i monitores 

 Fer una avaluació general al final del programa. 

 

 

Les funcions del monitors són les següents: 

 Assistir i participar activament a les reunions de preparació del casal. 

 Programar les activitats del seu grup de nens i nenes, d’acord amb els 

objectius del projecte, i adaptar-les a les necessitats específiques que 

pugui tenir algun dels integrants d’aquest. 

 Controlar el material que tingui al seu càrrec. 

 Condicionar i ambientar l’espai pel bon funcionament de l’activitat. 

 Motivar als nens i nenes a participar a les activitats programades. 

 Fer un seguiment de l’assistència dels participants del seu grup. 

 Fer una avaluació de la seva feina al final del programa. 

 

Cada monitor/a, a més a més de ser el responsable del seu grup de nens 

i nenes, també pertanyerà a una comissió de feina. Aquestes són les següents: 

 

- Comissió de la Nit.  

- Comissió de jocs de pati i remullada. 

- Comissió de Gimcana.  

- Comissió de Cloenda i Festival. 

 

2.3. ELS GRUPS  

  

Els grups estaran organitzats per edat i curs. Tot i això, depenent del nombre 

d’inscrits setmanals, reestructurarem les classes.  

 

2.4. LES ACTIVITATS   

 

Al llarg del casal les activitats realitzades seran les següents: 

 



 

 Tallers d’expressió plàstica (de pintura, fotografia, còmics, marqueteria, 

fang, de reciclatge...) 

 

 Tallers d’expressió corporal (representacions teatrals, balls, malabars, 

clown...) 

 

 Jocs (gimcanes, jocs dirigits, tradicionals, multiculturals, de pistes i recerca 

del tresor, d’aigua, de rol, no competitius...) 

 

 Esports (futbol, bàsquet, pales, ping-pong, natació, bitlles catalanes...) 

 

 Sortides (Piscina Poliesportiu Baix Llobregat, sortida natura, platja, 

Bowling Pedralbes, Happy Park, Can Mercader...) 

 

 Festes i festivals (“Inauguració del Casal dels JOCS ”, “Una Nit de Por al 

Casal”,  “Concurs de Nous Talents i Habilitats”,  i Cloenda Artística (amb 

actuacions dels nens i nenes del casal, a la que estaran convidats els 

familiars, i botifarrada) 

 

La programació d’activitats variarà en funció dels grups d’edat als que vagi 

dirigida, PETITS, MITJANS o GRANS.  

  

Cada setmana hi haurà dues sortides  

  

2.5. ORGANITZACIÓ DIÀRIA  

  

La següent taula mostra el que seria l’horari d’un dia típic al casal:  

  

HORARIS  ACTIVITATS  

9:00-9:30  Benvinguda i motivació de l’activitat  

9:30-11:00  Taller d’expressió plàstica   

11:00-11:30  
Pausa i esmorzar al pati  
Estona de joc lliure sota supervisió  
monitors/es  

11:30-12:45  
Tallers expressió corporal, cançons, 

balls...  

12:45-13:45  
Jocs dirigits, esports i jocs d’aigua  
Jocs de grup segons edat i curs i  

“remullada”   

13:45-14:00  
Finalització de l’activitat i  
acomiadament  



 

3.- ALTRES SERVEIS  

  

• Servei d’acollida matinal (de 7:30 a 9:00)  

• Servei de menjador (de 14:00 a 16:30)  

• Colònies a CAN VILALTA 

• Casal de tarda (de 16:30 a 17:30)   

  

Al casal de tarda també es realitzaran activitats: conta contes, maquillatges, 

ludoteca i tallers de creativitat pels més petits; i jocs de taula, cinefòrum, “estona 

dels deures”.  

  

El preu d’aquests serveis extres no està inclòs al del casal.  

  

4.- ORGANITZACIÓ CALENDARI  

  

El casal tindrà lloc des del 28 de juny fins al 30 de juliol.  

  

Calendari:  

  

• 1ª Setmana: del 27 de juny a l’1 de juliol 

• 2ª Setmana: del 4 al 8 de juliol  

• 3ª Setmana: del 11 al 15 de juliol  

• 4ª Setmana: del 18 al 22 de juliol  

• 5ª Setmana: del 24 al 29 de juliol  

 

També hi ha la possibilitat d’inscriure els nens i nenes els dies 22 i 23 de juny 

per un pre-casal, el cost d’aquest servei no està inclòs en el del casal. 

  

5.- PREUS  

  

Oferim diverses possibilitats per donar resposta a les diferents necessitats.  

  

Casal:  

Preu Casal de 5 setmanes...............................................245€  

Preu Casal de 4 setmanes...............................................210€  

Preu Casal de 3 setmanes...............................................170€  

Preu Casal de 2 setmanes...............................................120€  

Preu Casal x setmana...................................................... 65€   

 

Aquests preus no tenen aplicat el descompte de la 

subvenció de l’ajuntament. 



 

Servei de Menjador:  

Preu Servei de Menjador x dia. ........................................6,20€  

Servei d’Acollida Matinal  

Preu x dia acollida de 7:30 a 9:00.. ..................................3,00€  

Preu x dia acollida de 8:00 a 9:00.....................................2,50€  

Preu x dia acollida de 8:30 a 9:00.....................................2,00€  

L’esmorzar està inclòs al preu. 

  

Preu Casal de tarda x setmana............................................20€  

Preu Casal de tarda x dia..................................................5,00€  

 

Preu Pre-Casal 22 i 23 de juny.............................................20€ 

 

Colònies a Can Vilalta del 20 al 22 de juliol........................135€  

Es sortiria el 19 de juliol al matí i es tornaria el 21 després d’haver dinat. 

http://www.decolonies.com/casas/detall/6/10/bages/can-vilalta 

 

Ens encarreguem de fer tots els tràmits, promoció de l’activitat pels pares 

i mares i matriculacions dels infants. Així com de la presentació del projecte i de 

la memòria a l’ajuntament de Cornellà. 

 

   El pagament del casal s’efectuaria en quatre cobraments mensuals per 

domiciliació bancària des del el març fins al juny. 

 

        Amb el suport de 

     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.decolonies.com/casas/detall/6/10/bages/can-vilalta

