
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

PROJECTE CASAL D’ESTIU 2019 

 
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. 

 

  Aquest any viatjarem a bord de l’Orient Express, el mític tren que 

travessava Europa des de Londres fins a l’antiga Constantinoble, l’actual 

Istanbul, a principis del segle XX i que va servir d’inspiració a l’Agatha Christie 

per la seva famosa novel·la “Assassinat a l’Orient Express”. 

 

  Els nens i nenes acompanyaran als mítics detectius Hèrcules Poirot i Jane 

Marple i els ajudaran a resoldre el misteriós robatori que tindrà lloc el primer dia 

del viatge, les joies de Madame Ratchett són robades aprofitant el tall de llum 

que es produeix al travessar un llarg túnel!! 

 

  Per resoldre aquest misteri els nens i nenes hauran d’investigar, conèixer 

els personatges que són a dalt d’aquest tren i descobrir les seves veritables 

motivacions. Per sort, comptaran amb l’ajuda de la Jane Marple i de l’Hèrcules 

Poirot. 

 

Cada setmana els nens i nenes ajudaran als protagonistes a trobar pistes, 

resoldre misteris, participar en jocs i avançar en la resolució del misteri. Cada 

dilluns, els monitors i monitores plantejaran la motivació setmanal a través d’un 

vídeo o actuació teatral. Els títols provisionals de les 6 setmanes són: 

 

1a setmana “ROBATORI A L’ORIENT EXPRESS” 

2a setmana “POLISSONS AL TREN” 

3a setmana “SABOTATGE” 

4a setmana “LA NIT MÉS LLARGA” 

5a setmana “SOSPITOSOS HABITUALS” 

6a setmana “VACANCES” 

 

Això ens possibilitarà que els nens i nenes puguin jugar a ser detectius, 

descobreixin o aprofundeixin en el fantàstic món literari d’Agatha Christie, i 

també aprenen diferents aspectes de com era el món a principis del segle XX 

(els trens de vapor, els invents de principis de segle, les desigualtats socials i la 

lluita per aconseguir importants drets socials...) I sobre tot, hauran d’afinar al 

màxim les seves capacitats d’observació, investigació i deducció per resoldre el 

robatori. Tot això 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 “MISTERI A L’ORIENT EXPRESS”  



 

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, sortida natura, platja, 

Bowling Pedralbes, Happy Park, Can Mercader...) Cada setmana hi haurà 

dues sortides 

 

• 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.  

  

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  

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

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

• Colònies del 9 al 12 de juliol 

   

 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 2 d’agost. 

Calendari:  

  

• 1ª Setmana: del 25 al 28 de juny 

• 2ª Setmana: del 1 al 5 de juliol  

• 3ª Setmana: del 8 al 12 de juliol  

• 4ª Setmana: del 15 al 19 de juliol  

• 5ª Setmana: del 22 al 26 de juliol  

• 6ª Setmana: del 29 de juliol al 2 d’agost 

 

PREUS CASAL D’ESTIU I COLÒNIES L’ARENY 2019 
 

El Casal començarà el 25 de juny i acabarà el 2 d’agost. També podeu 

apuntar els vostres fills i filles al casal de setembre, del 2 al 10 de setembre. 

L’horari és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00. Us oferim diferents durades 

de casal. 

 
 

 
 

COLÒNIES D’ESTIU L’ARENY 2019 de P4 a 2n d’ESO 
 

Les colònies es realitzaran entre el 9 i el 12 de juliol, ambdós inclosos. 

Aquestes seran realitzades en anglès per monitors/es nadius o titulats en 

llengua anglesa. 

El preu de les colònies és 235€ 

 

Tots els nens i nenes que vinguin de colònies i facin casal la setmana 

del 8 al 12 de juliol tindran un descompte de 50€ en el preu del casal. 

Grups P3 a 6è 

 

PERIODE CASAL PREU 

Casal 6 setmanes 

Del 25 de juny al 2 

d’agost 

340€ 

Casal 5 setmanes  295€ 

Casal 4 setmanes 250€ 

Casal 3 setmanes 205€ 

Casal 2 setmanes 140€ 

Casal 1 setmana 70€ 

Casal setembre 95€ 

 

Grups d’ESO i altres escoles 

 

PERIODE CASAL PREU 

Casal 6 setmanes 

Del 25 de juny al 2 

d’agost 

355€ 

Casal 5 setmanes  310€ 

Casal 4 setmanes 265€ 

Casal 3 setmanes 210€ 

Casal 2 setmanes 150€ 

Casal 1 setmana 75€ 

Casal setembre 95€ 

 



 

CASAL DE SETEMBRE 

 
El casal de setembre tindrà lloc, en principi, del 2 al 10 de setembre, 

ambdós inclosos. El seu horari serà de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00. 

 

El preu del casal serà 95€ per casal complert.  

El preu per dia eventual serà de 15€ 

El preu per dia eventual amb sortida serà de 17€. 

 

Disposarà de servei de menjador de 14 a 16:30 i d’acollida matinal de 8:00 

a 9:00. El preu d’aquests serveis no està inclòs en el preu del casal. 


