
 

Casal d´estiu ABAT OLIBA 

 El Tresor 

    Viking 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACONS DE LLEURE SLU 
 

 

 

 



 

PROJECTE CASAL D’ESTIU 2017  

 
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 Rei Olaf, un gran rei víking estimat i venerat pel seu poble, veu que els 

seus dies en el nostre món són a punt d’acabar i que les portes del Valhalla 

cada cop són més a prop. Però una cosa no el deixa dormir tranquil, cap dels 

seus 4 fills (el Bjorn, el Tormund, la Frida i la Lagerda) no semblen encara prou 

madures i madurs i no semblen tenir les facultats pròpies d’un governant just i 

savi que pugui heretar el regne i fer-lo prosperar. A més les enveges i la mala 

relació entre els germans són conegudes per tothom i amenacen de portar el 

regne a un guerra fratricida. Per aquest motiu el rei Olaf, deixant-se aconsellar 

per altres (no sabem si amb bona o mala intenció), els hi demanarà que surtin 

a la recerca d’un tresor llegendari, el cofre del Rei Ragnar. Aquell/a que el trobi, 

després de superar tots els obstacles, demostrarà que posseeix les virtuts d’un 

bon governant (bondat, empatia, saviesa, astúcia, valor i responsabilitat) i serà 

el veritable rei o reina. 

 

Cada setmana els nens i nenes ajudaran als protagonistes a trobar pistes, 
resoldre misteris i participar a jocs que els apropin més al Tresor del Rei Ragnar. 

 

1a setmana “ELS 4 FILLS DEL REI OLAF” 

2a setmana “ELS VIKINGS I LA MAR” 

3a setmana “ELS VIKINGS A AMÈRICA” 

4a setmana “CONTES I LLEGENDES VIKINGUES, EL KRAKEN” 

5a setmana “EL TRESOR DEL REI RAGNAR” 

 

Això ens possibilitarà que els nens i nenes descobreixin diferents 

personatges, forma de viure, història, llegendes, costums i altres aspectes de la 

cultura víking, a l’hora que treballen valors tals com l'amistat, el respecte, la 

cooperació, l’esforç, el sentiment de grup, sempre des d’una vessant lúdica. 

  

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

es vagi desenvolupant la història això ens ajudarà 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. 

 

▪ Conèixer nous recursos de temps lliure (tallers, jocs, sortides...). 

 

▪ Conèixer i practicar diferents disciplines esportives. 

 

▪ Actuar d’acord a unes normes de convivència i respecte. 

 

▪ Participar i cooperar en els jocs, els tallers i els esports. 

 

▪ Sentir-se part d’un grup, ajudat pels monitors/es amb dinàmiques de grup. 

 

▪ Col·laborar a 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. 

 

▪ Viure d’acord amb els valors humans tals com l’amistat, la igualtat, la 

solidaritat, la llibertat. 

 

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

diferències. 

 

▪ Conèixer a través de diferents activitats l’entorn immediat, l’escola, el barri 

i la ciutat. 

 

▪ Estimar la natura i el medi ambient. 

 

▪ Aprendre hàbits de vida saludables i sostenibles. 

 

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

  

 

 

 

 

 



 

 

Resultats esperats per cadascun dels objectius específics. 

 

R.O.1 

1- Que els nens i nenes inscrits al casal participin en totes les activitats 

programades 

2- Que els nens i nenes del casal gaudeixin amb les activitats. 

 

 

R.O.2 

1- Realitzar activitats innovadores, repetir les que han tingut millor acollida 

d’altres anys i buscar de noves.      

2- Augmentar la motivació dels infants a participar en les diferents activitats 

del casal. 

 

R.O.3 

1- Que l’esport formi part del casal 

2- Que tots els grups tinguin una estona al dia al casal perquè puguin 

practicar l’esport que més els hi agradi dels que els hi proposarem (futbol, 

bàsquet, vòlei, bitlles catalanes...) 

 

R.O.4 

1- La relació entre tots entre tots els que formin part del casal es basarà en 

el diàleg i el respecte. 

2- Els diferents grups proposaran i coneixeran les normes i hàbits del casal. 

 

 

R.O.5 

1- Que tots els nens i nenes hi participin a les activitats programades, 

adaptant-les a les característiques i especificitats de cada grup. 

 

R.O.6 

1- Que tots els nens/es inscrits al casal, siguin alumnes de l’escola o no, 

sentin forma part del casal, ajudant a que estableixin lligams amb la resta de 

companys. 

 

R.O.7 

1- Que tots els nens/es puguin gaudir de les activitats del casal, adaptant les 
activitats a les seves possibilitats. 

 

R.O.8 



 

1- Transmetre aquests valors fonamentals en el dia a dia del casal a través 

de la convivència, de les activitats, del quotidià. 

 

R.O.9 

1- Que els nens i nenes prenguin consciència que vivim en una societat plural 

i diversa i estimin aquesta diversitat. 

 

R.O.10 

1- Que els nens i nenes, al ser conscients de la nostra societat plural, valorin 

la diversitat com el fet enriquidor i positiu que és. 

R.O.11 

1- Aprofundir el coneixement que els nens i nenes tenen del seu entorn 

immediat, el barri i la ciutat, a través de jocs i activitats realitzades a diferents 

llocs de la ciutat (parcs, places, museus...) 

 

R.O.12 

1- Que els nens i nenes coneguin la flora i fauna autòctona i els espais 

naturals que tenim al nostre abast. 

2- Treballar perquè l’impacte que el casal deixa sigui el menor possible 

fomentant l’estalvi energètic, utilitzant la llum natural, no malgastant l’aigua, 

reciclant i realitzant tallers amb material de reciclatge. 

 

R.O.13 

1- Que els nens i nenes no siguin sedentaris. 

2- Que mengin fruita, recomanant als pares i mares que els hi posin una peça 
cada dia per l’esmorzar. 

 

R.O.14 

1- La consecució de la resta d’objectius ens aproparà al nostre últim objectiu, 

ajudar al desenvolupament harmònic de l’infant 

 

 

 

1.1. OBJECTIUS EDUCATIUS ESPECÍFICS 

 

Cada grup del casal tindrà uns objectius concrets que treballarem amb l’equip 

de monitors. 

 

Petits: 

 

• Desenvolupar les seves capacitats físiques, psicomotores, etc 

• Desenvolupar la seva capacitat social 



 

• Participar en totes les activitats. 
 

Mitjans: 

 

• Formar grup i potenciar la participació de cada nen o nena 

• Respectar tot allò que els envolta (amics, grup, barri, escola) 

• Participar en totes les activitats 
 

 

 

Grans:  

 

• Valorar el treball en grup i potenciar l’auto-organització. 

• Responsabilitzar-se de petites tasques de la globalitat del casal. 

• Ajudar o reflexionar i discutir aspectes que els preocupen, sent tolerants i 
acceptant l’opinió dels companys. 

 

 

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 TRESOR VIKING”  

  

 

 

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. 

 

 Aquest any volem introduir l’anglès com una altra llengua més, juntament 

amb el català, per la dinamització de les activitats del casal. Per aconseguir això 

hi haurà monitors/es que es comunicaran exclusivament en anglès. Aquests 

monitors/es rotaran pels diferents grups per dinamitzar determinades activitats. 

 

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, platja, Bowling Pedralbes, 

Happy Park, Tibidabo, La Bassa, Marineland, Can Mercader...) Cada 

setmana hi haurà dues sortides 

 

• Festes i festivals (“Inauguració del Casal EL TRESOR DELS VIKINGS”, 

“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.  

  

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  

9:30-10:45  Taller d’expressió plàstica   

10:45-11:30  
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  

  

• Postcasal des del 30 de juliol al 3 d’agost (horari de 9:00 a 14:00) 

• Servei d’acollida matinal (de 8:00 a 9:00)  

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

• Colònies. 

• 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 25 de juny fins al 27 de juliol. Del 30 de juliol al 3 
d’agost hi haurà un “postcasal”, el preu del qual no està inclòs al del casal 

Calendari:  

  

• 1ª Setmana: del 25 al 29 de juny 

• 2ª Setmana: del 2 al 6 de juliol  

• 3ª Setmana: del 9 al 13 de juliol  

• 4ª Setmana: del 16 al 20 de juliol  

• 5ª Setmana: del 23 al 27 de juliol  

• Post casal: del 30 de juliol al 3 d’agost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.- NORMATIVA DE RÈGIM INTERN 

 

Són les normes que s’han de seguir en el casal. Aquestes són les que s’han fet 

servir sempre, tant pel que fa als nens –comportament, puntualitat, vestuari 

adequat, etc- com pel que fa als monitors –horaris, infraestructures, 

comportament davant del nen, etc.- 

 

5.1. HORARIS 

 

Nens/es:   Diari de 9h a 14 h 

  Excursions dia sencer de 9h a 17h 

 

Monitors Diari de 8:45h a 14:30h 

  Excursions de dia sencer 8:45 a 17:30h 

 

 

5.2. NORMATIVA GENERAL 

 

• Cap infant pot marxar sol de l’escola sense autorització escrita del seu 
pare, mare o tutor/a legal. L’autorització original es fotocopiarà i es 
guardarà amb la inscripció. Els monitors responsables del nen/a es 
quedaran i guardaran amb la llista la còpia. 

• Es passarà llista cada dia i s’informarà de les absències de nens/es. 

• Tots els horaris s’han de respectar al màxim. 

• No es poden llençar papers ni escombraries al terra. 

• No es poden portar llaminadures ni llaunes al casal ni a les sortides i/o 
excursions. 

• Els nens i nenes no han de portar diners al casal ni a les sortides i/o 
excursions. Si ho fan, no ens fem responsables de la possible pèrdua. 

• No es poden portar joguines ni pilotes al casal ni a les sortides i/o 
excursions. 

• Hem de ser respectuosos i dialogants (monitors/es i nens/es) 

• No es poden dir paraulotes (ni nens/es ni monitors/es) 

• Es considerarà falta greu insultar i/o agredir un monitor/a així com a la 
resta de companys/es.  També es considerarà falta greu que per la seva 
conducta, sigui conscientment o inconscient, el nen o la nena posi en perill 
la seva integritat física o la de la resta de companys/es. Al cometre la 
primera falta greu, s’avisarà als pares i es privarà el nen/a de realitzar 
l’excursió setmanal. A la segona falta greu se’l privaria de totes les 
excursions. La tercera falta suposaria l’expulsió definitiva del nen o la 
nena, sense la devolució de la quota o de la part proporcional segons els 
dies restants. 

 



 

5.3. NORMATIVA INTERIOR DE L’ESCOLA 

  

• S’han de respectar les aules i el que hi contenen (cadires, taules, finestres, 
armaris, pissarres...) 

• Al final del dia les aules han de quedar netes i recollides amb les llums, 
finestres i portes tancades. 

• Les entrades i sortides de l’aula es faran en ordre i els nens i nenes seran 
acompanyats pels monitors/es. 

• Els nens i nenes aniran d’un en un al lavabo. 

• Els nens i nenes no es poden quedar mai sols a l’aula, sempre han d’estar 
sota la supervisió d’algú. 

 

 

5.4. NORMATIVA DEL PATI 

 

• P3, P4 i P5 utilitzaran el pati de sorra. La resta de cursos sortiran al pati 
de pistes.  

• No es pot entrar a l’escola a l’hora del pati. Els nens i nenes aniran als 
lavabos del pati i la font. I si haguessin d’agafar alguna cosa de la classe 
SEMPRE han d’anar acompanyats d’un monitor/a. 

• Al pati sempre hi hauran monitors/es vigilant els nens i nenes. Els 
monitors/es hauran de repartir-se per les diferents zones del pati per evitar 
que quedin punts cecs, fora de la visió. 

• Tots els monitores/es són responsables de tots els nens i nenes. En cas 
d’haver d’actuar amb algun infant, després s’informarà al seu responsable. 

• Els nens i nenes esmorzaran asseguts i, un cop acabat, podran anar a 
jugar. 

• Els infants no podran enfilar-se a les porteries ni a la barana de les 
escales. 

• Els infants no podran córrer ni jugar a pilota en xancles. 

• Es respectarà al màxim els 45 minuts de pati i no s’allargaran sense motiu.  

• L’entrada a les aules al finalitzar l’hora de l’esbarjo es farà ordenadament 
i serà controlada pels monitors i les monitores. 
 

 

5.5. NORMATIVA DE MATERIAL 

 

• El material s’ha de respectar, conservar i deixar-ho recollit al finalitzar les 
activitats, tant el material de classe com el de pati. 

• El material comú (tisores, pinzells, pintures...) ha de ser retornat cada dia 
a la sala de monitors/es. 

• Es faran llistes de material prèvies a l’inici del casal 



 

• Diàriament, a les valoracions es comprovarà que hagi el material 
necessari per a l’activitat del dia següent. 

• Cada matí, a les 8:45, s’haurà d’agafar tot el material necessari per les 
activitats programades per aquell dia. 

 

 

5.6. NORMATIVA D’ENTRADA AL CASAL 

 

• Els/Les monitors/es hauran d’arribar al casal a les 8:45 per poder preparar 

les activitats que desenvoluparan al llarg del matí. 

 

• Els nens i nenes entraran a les 9h. Tots seuran per grups d’edat a les 
grades i després de passar llista pujaran a l’aula assignada. 

 

 

5.7. NORMATIVA DE SORTIDA DEL CASAL 

 

• Els nens/es sortiran a la porta acompanyats pels monitors/es, assegurant-
se que no marxen sols aquells que no estan autoritzats pels pares, mares 
o tutor/es legals a fer-ho. 

• Els nens i les nenes que es quedin al menjador no sortiran de l’escola un 
cop acabi al casal. Es quedaran al vestíbul amb un monitor/a i, quan 
estiguin tots, pujaran al menjador. 

 

 

5.8. NORMATIVA D’EXCURSIONS 

 

• Els dies d’excursió a les 9h, els nenes i nenes no entren a classe, sinó que 
es dirigeixen al pati directament. 

• Els nens/es sortiran de l’escola i aniran al llarg de l’excursió de forma 
ordenada i en fila de dos. Sempre amb un monitor/a davant de la fila i un/a 
altre/a darrera. Cap nen/a podrà anar per davant del primer monitor/a ni 
darrera de l’últim/a. 

• El monitor/a ha de contar els nens i nenes dels que es responsabilitza 
directament, tantes vegades com sigui necessari (abans de pujar a 
l’autocar, quan baixen, a l’anar al lavabo, cada cop que acabin de pujar en 
una atracció, en arribar a l’escola...) per tal de que  no hagi problemes. 

• Quan utilitzem un transport públic hem de recordar als nens/es que han 
de ser respectuosos i que no han de molestar a la resta d’usuaris. 

• Al viatjar en transport públic els/les monitors/es han de tenir especial cura 
a l’hora de pujar i baixar del mateix. Hem de tenir els nens/es preparats 
uns minuts abans de pujar i baixar. SEMPRE hi haurà dos monitors/es 



 

encarregats de pujar i baixar els últims, darrera de tots els nens/es, per 
controlar que no s’ha quedat ningú a dintre ni a fora. Un cop s’hagi pujat 
en un transport públic s’ha de tornar a contar a tots els nens/es. Es farà el 
mateix al baixar. 

• En cas de que un nen/a es quedi fora o dintre d’un transport públic, 
s’avisarà immediatament al cap d’estació perquè doni avís i s’esperarà a 
l’estació fins que arribi el nen/a. Per aquest motiu SEMPRE HEM DE 
MIRAR EL NÚMERO DEL TREN. 

• Sempre que es viatgi en metro, tren, ferrocarril o bus, prengueu nota del 
número de convoi per si hi hagués cap incidència. 

• En cas de que un nen/a no vulgui pujar a una atracció NO PODRÀ quedar-
se sol/a. SEMPRE haurà d’estar sota la supervisió d’algun/a monitor/a. 

• No es podran portar llaunes. 

• A les sortides a la piscina o platja els nens/es de P3 a 2n portaran casquet 
de bany. 

• A les sortides d’aigua els nens/es no es podran ficar a l’aigua fins que els 
monitors/es no ho facin.  

• A la piscina sempre hi haurà monitors/es dintre de l’aigua i fora. Els que 
estiguin fora vigilaran i els que estiguin a dintre, dinamitzaran. 

• A la piscina està prohibit córrer, empaitar-se o donar-se empentes. 

• A la piscina els nens/es no podran tirar-se de cap a l’aigua. 

• A la platja entrarem tots junts a l’aigua i sortirem tots junts. No poden 
quedar-se els nens/es a l’aigua si la majoria ha sortit. 

• A la platja, dintre de l’aigua, els monitors/es formaran una barrera en forma 
de mitja lluna, sempre mirant en direcció a la platja. Cap nen/a podrà 
passar per darrera dels monitors/es. 

• A les excursions d’aigua s’aplicarà crema protectora a tots/es els/les 
nens/es cada hora i mitja. 

• Monitors/es i nens/es hauran de portar la samarreta del casal durant les 
excursions. 

• Tots els infants han d’arribar a l’escola, no es donaran nens als pares 
abans d’entrar a l’escola. 

• A l’arribada els infants no entren a classe, es queden al pati fins que venen 
a buscar-los. 
 
 

5.9. NORMATIVA DELS JOCS D’AIGUA 
 

• Els nens i nenes han de portar xancletes, tovallola i crema protectora. 

• No es poden tirar als bassals. 

• No es poden estirar al terra sense tovallola. 

• No es pot jugar amb pilotes a l’hora dels jocs d’aigua. 

• S’ha de potenciar que tothom porti el banyador i participi en l’activitat. 



 

 

 

5.10. NORMATIVA ABSÈNCIES MONITORS/ES 

 

• En cas de no poder assistir al casal per causa justificada que no sigui 
malaltia (exàmens, universitat...) caldrà avisar amb el màxim temps 
possible. El salari del dia serà descomptat de la nòmina, excepte en cas 
de malaltia. 

 

 

6.1. AVALUACIÓ 

 

Es faran reunions d’avaluació els dilluns i els dijous de cada setmana entre les 

14:00 i les 15:00, en que els monitors/es comentaran el desenvolupament de 

les activitats realitzades. Entre d’altres, s’avaluaran els aspectes següents: 

 

• Funcionament de l’activitat 

• Resposta dels nens i nenes a l’activitat. 

• Organització (falta d’organització) de l’activitat. 

• Material: disponibilitat i falta de material. 

• Possibles conflictes apareguts al llarg del dia amb algun/a nen/a, 
company/a, etc. 

 

També s’hi tractarà el funcionament general del Casal, així com el particular de 

cada grup, i s’intentarà trobar solucions entre tot l’equip als problemes concrets 

que es presentin. Les reunions també s’aprofitaran per organitzar les activitats 

comunes de tot el Casal per al dia següent –gimcanes, cloenda, etc.- i es farà 

un repàs per a que no falti material per a les activitats de l’endemà. 

 

En finalitzar el casal es farà una reunió especial per valorar tot el Casal en 

conjunt de cara a obtenir millores per al pròxim any. Cada grup de monitors/es 

haurà de redactar una memòria sobre el funcionament del Casal, en què es 

compari la programació i planificació prevista amb el que s’hagi realitzat 

efectivament, indicant les raons que hagin motivat els possibles canvis. També 

s’avaluaran el centre d’interès (el seu desenvolupament, la seva incidència al 

casal...) les activitats conjuntes amb altres grups (gimcanes, grans jocs...), les 

sortides i les festes (La nit, la cloenda)  

 

 

  


