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Amb el suport



El Casal d’estiu

Casal
Matí: De 9h a 13h
Menjador: De 13h a 15 h
Tarda: De 15h a 17h

Acollida
De 8 a 9 h

Inscripcions per setmanes
Casal d’Estiu del 28/06 al 
30/07 del 2021

Escola Estel Guinardó

Carrer Telègraf, 58

Barcelona

edats
De P-3 a 6è Infants

famílies

Educació

Valors

Activitats

Equip educatiu

Amb l’expertesa de l’estiu passat volem proposar-vos un Casal d’estiu ple

d’experiències educatives, vivències i vincles per a que els nostres

infants gaudeixin i s’ho passin d’allò més bé.

Les experiències educatives que visquin a continuació seran claus per

gestionar millor les emocions, per generar nusos i vincles i refermar la

necessitat d’altres.

Durant el Casal d’estiu descobrirem que molta gent menuda, en llocs
petits, fent petites coses, poden canviar el món.



Equip base

Xavi Gálvez
673175370

casalestelguinardo@fundesplai.org

MARTA
Referent
GRANS

KETSIA
Referent

XICS

SOFIA
Referent
MITJANS

Coordinació

Referents grups



Fem possible un        millor
Sota el lema “Fem possible un món millor” aquest estiu els
infants del Casal de l’Escola Estel Guinardó es convertiran
en activistes per la biodiversitat, la sostenibilitat i
els Objectius de Desenvolupament Sostenible a través de:

 aventures,
 jocs,
 Aprenentatge i Servei (ApS),
 ciència ciutadana,
 descobertes
 educació emocional

i moltes més metodologies divertides, engrescadores,
fresques i innovadores per fer possible un món millor.

Tenim missions diferenciades pels grups de xics, mitjans i
grans.

Una de les lliçons que ens deixa
la pandèmia del COVID-19 és la
fragilitat de la nostra relació
d’interdependència amb la
natura.
La debilitació dels ecosistemes
posa en perill la vida de tots
els éssers que habitem el
planeta.

https://www.diba.cat/web/ods/que-son-els-ods


Sortides 
7 de juliol

21 de juliol



PISCINA

De P5 a 6è



JOCS DE NIT



Missió:

Dofí 

mular

Recollida d’oli usat

Jacques 

Cousteau

El dofí mular té una taca d’oli (quitrà) a l’aleta i no pot nedar bé. S’ha adonat

que això que li passa és un problema que tenen molts amics marins i ha pensat

que si li passa a ell i a molts amics seus deu ser perquè és un problema que

s’ha estès pels habitants marins.

S’ha assabentat que al nostre casal hi ha activistes per la natura i ens vol

demanar ajuda per poder acabar amb part de la contaminació marítima.

Perquè els animals marins tenen taques d’oli? El dofí sap que les persones

estem llençant l’oli per l’aigüera i aquest oli arriba al mar i perjudica al medi

marí.

Reeducar: canviar les rutines i hàbits que

perjudiquen el medi ambient, per

exemple: llençar l’oli per l’aigüera.

Reduir: reduir el consum de fregits o l’abús d’oli en els menjars.

Reciclar: reciclarem l’oli recollit portant lo a la deixalleria

Reutilitzar: exemple: taller de sabó

http://www.xtec.cat/cda-bages/treball/fitxesdetreball/tallersabo/fitxatallersaboenpastilles.pdf


                    Programació d'activitats del grup de Xics

 El dofí mular Activitat relacionada 

amb l'Eix d'animació

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Excursió o sortida

9h a 9:30 Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Activitat esportiva

PRESENTACIÓ DE LA 

SETMANA El  Tri tó             

del  Montseny                    

i  El  Dofí Mular 

Experiment El  Cicle 

de l ’a igua,

per què plou?

DINÀMICA 

RECICLATGE

 Esquivem la  

remul lada sent 

dofins

Crear i  jugar al Eco 

Memory
Activitat amb aigua

Fem el nostre Dofí amb 

fang i el pintem!

Ioga kids!

BANDERA DEL MAR

PINTAR AMB 

XERINGUES I SPRAY

Gran mural dels 

descobriments                  

+ Party
Activitat plàstica

Activitat amb aigua Jocs d'aigua Jocs d'aigua Aigua de colors Gimcana aquàtica
Activitat triada pels 

infants

13 a 15
Dinar i  racons Dinar i  racons Dinar i  racons Dinar i  racons Dinar i  racons Activitat amb suport 

tecnològic

CREACIÓ ECO MEMORY CIRCUIT AMB CINTA 

ELÀSTICA

DINÀMICA DEL MAR Dinàmica per a la 

igualtat de gènere i 

violència 0 al casal

CONSTRUCCIÓ 

ESCOMBRERIES 

RECICLADES

PREPARACIÓ 

TITELLES AMB GOMA 

EVA

DETALLEM 

MANUALITATS
TALLER BERENAR PREPARACIÓ D'UN 

TEATRE

Àpats         Esmorzar            : de 10:30 a 11              Dinar                : de 13 a 14

Activitats de matí

Activitats de tarda



                    Programació d'activitats del grup de MITJANS

28/06 al 02/02  Jacques cousteau Activitat relacionada 

amb l'Eix d'animació

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Excursió o sortida

9h a 9:30 Bon dia! Bon dia! Bon dia!
Bon dia!

Bon dia! Activitat esportiva

PRESENTACIÓ           

DE LA SETMANA           

En Jacques

Jocs de pistes Fotodenúncia L'immens oceà

Activitat amb aigua

Buscant el nord Treballem en la 

missió

benvinguts a la 

càpsula del temps

Ultimate 

twincon Activitat plàstica

Activitat d'aigua  Gincama d'aigua Activitat d'aigua Gimcana d'aigua Activitat triada pels 

infants

13 a 15
Dinar i  Racons Dinar i  Racons Dinar i  Racons Dinar i  Racons Dinar i  Racons Activitat amb suport 

tecnològic

Dinàmica  per a  la  

igualtat de gènere i  

violència  0 a l  casa l

Àpats         Esmorzar            : de 10:30 a 11              Dinar                   : de 13 a 14

Joc dels infants

Piscina

Activitats    de matí

Activitats    de tarda Full evolution
Preparar joc pel 

canvi
jocs de rol



                    Programació d'activitats del grup de GRANS

28/06 al 02/02  Jacques cousteau Activitat relacionada 

amb l'Eix d'animació

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Excursió o sortida

9h a 9:30 Bon dia! Bon dia! Bon dia!
Bon dia!

Bon dia! Activitat esportiva

PRESENTACIÓ           

DE LA SETMANA           

En Jacques

Jocs de pistes Fotodenúncia L'immens oceà

Activitat amb aigua

Buscant el nord Treballem en la 

missió

benvinguts a la 

càpsula del temps

Ultimate 

twincon Activitat plàstica

Activitat d'aigua  Gincama d'aigua Activitat d'aigua Gimcana d'aigua Activitat triada pels 

infants

13 a 15
Dinar i  Racons Dinar i  Racons Dinar i  Racons Dinar i  Racons Dinar i  Racons Activitat amb suport 

tecnològic

Dinàmica per a la 

igualtat de gènere i 

violència 0 al casal

Àpats         Esmorzar            : de 10:30 a 11              Dinar                   : de 13 a 14

Joc dels infants

Piscina

Activitats    de matí

Activitats    de tarda Full evolution
Preparar joc pel 

canvi
jocs de rol



Cesquera

Missió: Nengo Dango

Nina 

Gualinga

La Cesquera és una planta que creix al marges dels rius i a prop de les platges. És

una espècie de gramínia autòctona amb forma de plomall que es troba en perill

d’extinció ja que hi ha plantes que envaeixen el seu hàbitat i l’estan fent

desaparèixer.

La Cesquera ens explica que per culpa de la Cordèria, una planta invasora, ja no

sent les pessigolles dels insectes sobre la seva tija i s’està quedant sense amigues

i es troba molt sola.

Què podem fer per la Cesquera?

Reeducar: canviar les rutines i hàbits que perjudiquen el medi

ambient, per exemple: tenir cura de les plantes, replantar sempre que

podem plantes autòctones.

Reduir: no tallar plantes que estan al nostre voltant

Reciclar: reciclarem els materials que utilitzem als contenidors

adequats

Reutilitzar: exemple: taller de paper o taller nengo dango



                    Programació d'activitats del grup de Xics

 La Cesquera Activitat relacionada 

amb l'Eix d'animació

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Excursió o sortida

9h a 9:30 Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Activitat esportiva

PRESENTACIÓ DE LA 

SETMANA El  Tri tó             

del  Montseny                    

i  La  Cesquera  

Fem una cabana 

amb materia l  

reciclat

L'a igua, la  

importància             

d'esta lviar i  

reaprofi tar! 

Fem la nostre 

disfressa recollint 

material                                                      

de la natura 

Activitat amb aigua

Experiment, com és la 

qualitat de l 'aire on 

vivim?

Cursa de relleus 

plena de proves!

Crearem circuits i 

farem relleus amb 

material  divers 

Party Hawaiana

Activitat plàstica

Activitat amb aigua Jocs d'aigua Aigua de colors Gimcana aquàtica
Activitat triada pels 

infants

13 a 15
Dinar i  racons Dinar i  racons Dinar i  racons Dinar i  racons Activitat amb suport 

tecnològic

PREPARACIÓ DE GELS EN MOVIMENT ! TAULA 

D'EXPERIMENTACIÓ 

AMB GELS

Dinàmica per a la 

igualtat de gènere i 

violència 0 al casal

DIBUIX I MANUALITATS CONTA CONTES TALLER BERENAR Remul lada sent 

taurons  i             

tortuguesMUNTANYA GUALBA

Àpats         Esmorzar            : de 10:30 a 11              Dinar                : de 13 a 14

Activitats    de matí

Activitats    de tarda

SORTIDA 



                    Programació d'activitats del grup de MITJANS

05/07 al 09/07 Nina Gualinga Activitat relacionada 

amb l'Eix d'animació

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Excursió o sortida

9h a 9:30 Bon dia! Bon dia! Bon dia!
Bon dia!

Bon dia! Activitat esportiva

PRESENTACIÓ           

DE LA SETMANA.            

A força  d'a i re

Treballem en la 

missió

Les pancartes 

reivindicatives Activitat amb aigua

Som la tribu 

Kalapalo

Gimcana esportiva, 

relleus i  punteria

jocs cooperatius
Activitat plàstica

Activitat amb aigua Activitat amb aigua Gimcana d'aigua Activitat triada pels 

infants

13 a 15
Dinar i  Racons Dinar i  Racons Dinar i  Racons Dinar i  Racons Activitat amb suport 

tecnològic

Dinàmica per a la 

igualtat de gènere i 

violència 0 al casal

Àpats         Esmorzar            : de 10:30 a 11              Dinar                   : de 13 a 14

Canonades Final de la missió

SORTIDA 

Piscina

Activitats    de matí

Activitats    de tarda I tu què faràs? L'escollit 



                    Programació d'activitats del grup de GRANS

05/07 al 09/07 Nina Gualinga Activitat relacionada 

amb l'Eix d'animació

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Excursió o sortida

9h a 9:30 Bon dia! Bon dia! Bon dia!
Bon dia!

Bon dia! Activitat esportiva

PRESENTACIÓ           

DE LA SETMANA.            

A força  d'a i re

Treballem en la 

missió

Les pancartes 

reivindicatives Activitat amb aigua

Som la tribu 

Kalapalo

Gimcana esportiva, 

relleus i  punteria

jocs cooperatius
Activitat plàstica

Activitat amb aigua Activitat amb aigua Gimcana d'aigua Activitat triada pels 

infants

13 a 15
Dinar i  Racons Dinar i  Racons Dinar i  Racons Dinar i  Racons Activitat amb suport 

tecnològic

Dinàmica per a la 

igualtat de gènere i 

violència 0 al casal

Àpats         Esmorzar            : de 10:30 a 11              Dinar                   : de 13 a 14

Canonades Final de la missió

SORTIDA 

Piscina

Activitats    de matí

Activitats    de tarda I tu què faràs? L'escollit 



Ximpanzé

Ajudar a la Fundació Mona o Ajudar a protectoresMissió: 

Jane

Goodall

Els nens i nenes del casal esperen engrescats la setmana del ximpanzé,

li estan preparant una gran festa, ja el dia 14 de juliol es celebra el dia

Mundial d’aquest animalot.

El nostre amic arriba al Casal molt trist ja que ens explica que ell i els

seus companys i companyes viuen a la Fundació Mona i estan molt bé i

són feliços, però tenen altres amics animals arreu del món que no

estan bé, i que pateixen tràfic d’espècies, maltractaments o

abandonaments.

Reeducar: canviar les rutines i hàbits que perjudiquen el medi
ambient, per exemple: intentar conscienciar que els animals han de
poder tenir una bona vida i tenen dret al viure en el seu entorn.

Reduir: adoptar animals que estan a les protectores abans que
comprar un.

Reciclar: reciclarem els materials que utilitzem als contenidors
adequats

Reutilitzar: exemple: les mantes o materials que reconvertim en
productes per ajudar als animals



                    Programació d'activitats del grup de Xics

El Ximpanzé Activitat relacionada 

amb l'Eix d'animació

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Excursió o sortida

9h a 9:30 Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Activitat esportiva

PRESENTACIÓ DE LA 

SETMANA El  Tri tó                  

del  Montseny i                           

El  Ximpanzé

Tal ler de cuina, 

frui ta  i  xocolata

PLANTEM UNA 

PLANTA

Escoltem mús ica  i  

l 'acompanyem amb 

moviment

Fem un circuit per 

treballar l 'equilibri
Activitat amb aigua

Fem la nostra màscara 

del ximpanzé i                   

decorem

Creem els nostres 

contenidors de 

reciclatge 

PASTA DE SAL Circuit amb jocs 

d'aigua 

Gran mural dels 

descobriments                  

+ Party
Activitat plàstica

Activitat amb aigua Jocs d'aigua Jocs d'aigua Aigua de colors Gimcana aquàtica
Activitat triada pels 

infants

13 a 15
Dinar i  racons Dinar i  racons Dinar i  racons Dinar i  racons Dinar i  racons Activitat amb suport 

tecnològic

PINTURA I ART EN 

MOVIMENT

A BALLAR! TALLER ARTÍSTIC DINÀMICA 

RECICLATGE
Dinàmica per a la 

igualtat de gènere i 

violència 0 al casal
GLOBUS AL CEL MACRAMÉ TITELLES TALLER BERENAR PINTEM LES FIGURES 

DE SAL

Àpats         Esmorzar            : de 10:30 a 11              Dinar                : de 13 a 14

Activitats    de matí

Activitats    de tarda



                    Programació d'activitats del grup de MITJANS

12/07 al 16/07 Jane Goodall Activitat relacionada 

amb l'Eix d'animació

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Excursió o sortida

9h a 9:30 Bon dia! Bon dia! Bon dia!
Bon dia!

Bon dia! Activitat esportiva

PRESENTACIÓ DE LA 

SETMANA. Alerta  

atmosfèrica

La gran partida Fem samarretes! Els  embaixadors/es  

han complert la  

miss ió?
Activitat amb aigua

Fotogimcana Tenen veu! Arts and craft ple de 

desitjos

Party Festa!
Activitat plàstica

Activi tat amb a igua Activitats d'aigua Activitat amb aigua Gimcana d'a igua Activitat triada pels 

infants

13 a 15
Dinar i  Racons Dinar i  Racons Dinars i Racons Dinar i  Racons Dinar i  Racons Activitat amb suport 

tecnològic

Dinàmica per a la 

igualtat de gènere i 

violència 0 al casal

Àpats         Esmorzar            : de 10:30 a 11              Dinar                   : de 13 a 14

Bons hàbits! Jocs cooperatius

Activitats    de matí

Activitats    de tarda

Piscina

El granet de sorra

Com un ximpanzèReport



                    Programació d'activitats del grup de GRANS

12/07 al 16/07 Jane Goodall Activitat relacionada 

amb l'Eix d'animació

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Excursió o sortida

9h a 9:30 Bon dia! Bon dia! Bon dia!
Bon dia!

Bon dia! Activitat esportiva

PRESENTACIÓ DE LA 

SETMANA. Alerta  

atmosfèrica

La gran partida Fem samarretes! Els  embaixadors/es  

han complert la  

miss ió?
Activitat amb aigua

Fotogimcana Tenen veu! Arts and craft ple de 

desitjos

Party Festa!
Activitat plàstica

Activi tat amb a igua Activitats d'aigua Activitat amb aigua Gimcana d'a igua Activitat triada pels 

infants

13 a 15
Dinar i  Racons Dinar i  Racons Dinars i Racons Dinar i  Racons Dinar i  Racons Activitat amb suport 

tecnològic

Dinàmica per a la 

igualtat de gènere i 

violència 0 al casal

Àpats         Esmorzar            : de 10:30 a 11              Dinar                   : de 13 a 14

Bons hàbits! Jocs cooperatius

Activitats    de matí

Activitats    de tarda

Piscina

El granet de sorra

Com un ximpanzèReport



Tortuga 

babaua

Missió: reciclar 100 grams de plàstic/envasos per infant

Boyan

Slat

Aquesta setmana els nens i nenes del casal senten un soroll i es troben que 

la nostra tortuga ha quedat atrapada per culpa d’un plàstic a les seves 

extremitats.  La tortuga ens explica que té un plàstic al coll, que no sap com 

ha anat a parar allà, devia surar pel mar, i que s’ha adonat que li passa a 

més animals marítims. La gent no recicla i llença els plàstics a qualsevol lloc 

i així és com arriben al mar.

Reeducar: canviar les rutines i hàbits que perjudiquen

el medi ambient, per exemple: fer servir productes que

es puguin reomplir.

Reduir: comprar productes que no portin embolcall innecessari.

Reciclar: reciclarem els materials que utilitzem als contenidors adequats

Reutilitzar: fer joguines amb els materials. Fer escultures amb els materials
Fer boc and rolls de hule de tela per no tenir que cosir. Fer bosses de roba 
amb samarretes velles

https://www.imageneseducativas.com/juguetes-con-materiales-reciclados-2/
https://www.elciudadano.com/medio-ambiente/hermosas-esculturas-hechas-con-plastico-reciclado/05/14/
http://mardemenorca.blogspot.com/2012/05/tutorial-bocan-roll-envoltorio-bocata.html
file://///SAV1ADVCLOUD/dades$/Dades/SESCO/PROGRAMES ESCOLARS/Lleure/CASALS/Casals estiu/2021/Centre d'interès/Centre d'interès/(https:/www.radiocalellatv.cat/audios/audiola-ciutat-fer-se-una-bossa-amb-una-samarreta-vella)


                    Programació d'activitats del grup de Xics

La Tortuga Babaua Activitat relacionada 

amb l'Eix d'animació

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Excursió o sortida

9h a 9:30 Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Activitat esportiva

Presentació personatge 

La  TortugaBabaua  

Gimcana amb lots  

per viatjar per l 'oceà

Com es  mou la  

tortuga                    

Babaua?

Caminen descalços 

sobre diferents 

textures
Activitat amb aigua

Fem la  nostra  Tortuga 

amb materia ls  de la  

natura

Circuit psicomotriu 

en parella

Remullada sent 

taurons i            

tortugues

Gran mural dels 

descobriments                  

+ Party

Activitat plàstica

Jocs d'aigua Jocs d'aigua Aigua de colors Gimcana aquàtica Activitat triada pels 

infants

13 a 15
Dinar i  racons Dinar i  racons Dinar i  racons Dinar i  racons Activitat amb suport 

tecnològic

IOGA KIDS JUGUEM AMB LES 

BITLLES

DINÀMICA 

REUTILITZAR

Dinàmica per a la 

igualtat de gènere i 

violència 0 al casal
CONTA CONTES IOGA KIDS TALLER BRENAR CONTES DE LLUM I 

OMBRES

Àpats         Esmorzar            : de 10:30 a 11              Dinar                : de 13 a 14

Activitats    de matí

Activitats    de tarda

SORTIDA 



                    Programació d'activitats del grup de MITJANS

19/07 al 23/07 Boyan Slat Activitat relacionada 

amb l'Eix d'animació

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Excursió o sortida

9 a 9:30 h Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Activitat esportiva

PRESENTACIÓ DE LA 

SETMANA. Arriba un 

missatge d'alerta!                                                            

Bag buster en marxa!! STOP MOTION Jo pel 

canvi Activitat amb aigua

Veritat o fals El laberint de les xarxesWikisport
Activitat plàstica

Activitat amb aigua Activitat amb aigua Gimcana d'aigua Activitat triada pels 

infants

13 a 15
Dinar i  Racons Dinar i  Racons Dinar i  Racons Dinar i  Racons Activitat amb suport 

tecnològic

Reforma Stencils Dinàmica per a la 

igualtat de gènere i 

violència 0 al casal
Jugant pels 

descosits

Àpats         Esmorzar            : de 10:30 a 11              Dinar                   : de 13 a 14

jocs esportius

FINAL MISSIÓ

Activitats    de matí

PISCINA

Activitats    de tarda Gimcana cooperativa

SORTIDA 



                    Programació d'activitats del grup de GRANS

19/07 al 23/07 Boyan Slat Activitat relacionada 

amb l'Eix d'animació

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Excursió o sortida

9 a 9:30 h Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Activitat esportiva

PRESENTACIÓ DE LA 

SETMANA. Arriba un 

missatge d'alerta!                                                            

Bag buster en marxa!! STOP MOTION Jo pel 

canvi Activitat amb aigua

Veritat o fals El laberint de les xarxesWikisport
Activitat plàstica

Activitat amb aigua Activitat amb aigua Gimcana d'aigua Activitat triada pels 

infants

13 a 15
Dinar i  Racons Dinar i  Racons Dinar i  Racons Dinar i  Racons Activitat amb suport 

tecnològic

Reforma Stencils Dinàmica per a la 

igualtat de gènere i 

violència 0 al casal
Jugant pels 

descosits

Àpats         Esmorzar            : de 10:30 a 11              Dinar                   : de 13 a 14

jocs esportius

FINAL MISSIÓ

Activitats    de matí

PISCINA

Activitats    de tarda
Gimcana 

cooperativa

SORTIDA 



Posidònia

Missió: Fer ½ Km per infant

Greta 

Thunberg

La posidònia està greument afectada per l’escalfament de l’aigua i està

amenaçada en desaparèixer si no l’ajudem. Sense la posidònia

desapareixerà la fauna marina.

A través del conte Aquatika i dels materials presentarem la

problemàtica de la setmana.

Reeducar: canviar les rutines i hàbits que perjudiquen el medi ambient,

per exemple: anar caminat als llocs que estan força a prop en comptes

d’agafar el cotxe. O bé anar en bici o patini si són una mica més lluny

Reduir: les emissions de gas que produeix els automòbils.

Reciclar: reciclarem els materials que utilitzem als contenidors adequats

Reutilitzar: Fer un dia sobre rodes al casal, reconvertim les emissions en

mobilitat sobre rodes.



                    Programació d'activitats del grup de Xics

La posidònia Activitat relacionada 

amb l'Eix d'animació

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Excursió o sortida

9h a 9:30 Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Activitat esportiva

Presentació personatge 

El  Tri tó del  Montseny i   

La  Pos idònia   

Som peixos  entre la  

Pos idònia

Curs  d'obstacles  

amb materia l  rebuig

Som les  Pos idònies  

de l 'Oceà 
Gran gimcana de la 

Posidònia
Activitat amb aigua

La nostra posidònia 

amb materials               

de l 'entorn 

Cuinem! Roques de 

cereals i                    

xocolata!

Amb fang fem            

la impremta             

d'una Posidònia

El cos ple de 

xocolatada 

Gran mural dels 

descobriments                  

+ Party

Activitat plàstica

Activitat amb aigua Jocs d'aigua Jocs d'aigua Aigua de colors Gimcana aquàtica Activitat triada pels 

infants

13 a 15
Dinar i  racons Dinar i  racons Dinar i  racons Dinar i  racons Dinar i  racons Activitat amb suport 

tecnològic

Fem  bossetes d’olors Ballem i ens movem 

com la Posidònia a 

l'Oceà

PINTURA ARTÍSTICA EL trencaclosques  

de la  Pos idònia  
Dinàmica per a la 

igualtat de gènere i 

violència 0 al casal

PAPER RECICLAT TALLER DE PETXINES, 

FULLES I FLORS

RETALLEM I PINTEM EL 

PAPER RECICLAT 

(CREACIONS)

TALLER BERENAR DINÀMICA 

RECONSTRUIR

Àpats         Esmorzar            : de 10:30 a 11              Dinar                : de 13 a 14

Activitats    de matí

Activitats    de tarda



                    Programació d'activitats del grup de MITJANS

26/07 al 30/07 GretaThunberg Activitat relacionada 

amb l'Eix d'animació

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Excursió o sortida

9h a 9:30 Bon dia! Bon dia! Bon dia!
Bon dia!

Bon dia! Activitat esportiva

PRESENTACIÓ           

DE LA SETMANA           

Greta Thunberg

Forest art Música i 

reivindicació

Reportatge
Activitat amb aigua

Decodifica Jocs cooperatius i 

relleus

Exploradors/es amb 

material reciclat

Esports alternatius
Activitat plàstica

Activitat amb aigua Activitat amb 

aigua!

Activitat amb aigua Gimcana d'aigua Activitat triada pels 

infants

13 a 15
Dinar i  Racons Dinar i Racons Dinars i Racons Dinar i Racons Dinar i  Racons Activitat amb suport 

tecnològic

Dinàmica  per a  la  

igualtat de gènere i  

violència  0 a l  casa l

Àpats         Esmorzar            : de 10:30 a 11              Dinar                   : de 13 a 14

Activitats    de matí

Activitats    de tarda

PISCINA

Festa final de casal

Jugant pels 

descossits

Trivial

Jugant pels 

descossits



                    Programació d'activitats del grup de GRANS

26/07 al 30/07 GretaThunberg Activitat relacionada 

amb l'Eix d'animació

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Excursió o sortida

9h a 9:30 Bon dia! Bon dia! Bon dia!
Bon dia!

Bon dia! Activitat esportiva

PRESENTACIÓ           

DE LA SETMANA           

Greta Thunberg

Forest art Música i 

reivindicació

Reportatge
Activitat amb aigua

Decodifica Jocs cooperatius i 

relleus

Exploradors/es amb 

material reciclat

Esports alternatius
Activitat plàstica

Activitat amb aigua Activitat amb 

aigua!

Activitat amb aigua Gimcana d'aigua Activitat triada pels 

infants

13 a 15
Dinar i  Racons Dinar i Racons Dinars i Racons Dinar i Racons Dinar i  Racons Activitat amb suport 

tecnològic

Dinàmica per a la 

igualtat de gènere i 

violència 0 al casal

Àpats         Esmorzar            : de 10:30 a 11              Dinar                   : de 13 a 14

Activitats    de matí

Activitats    de tarda

PISCINA

Festa final de casal

Jugant pels 

descossits

Trivial

Jugant pels 

descossits



Menú



Menú



Mesures  seguretat i higiene COVID

Consideracions 

prèvies

En cap cas es podrà 

participar a les activitats si 

es tenen símptomes de 

COVI-19 o s’ha estat en 

contacte amb persones 

afectades els darrers 14 

dies.

• S’adoptaran les mesures que a cada moment publiqui el Departament d’Educació en relació a les 
Activitats Extraescolars, o dins el marc d’un centre educatiu. 

• Els grups s’organitzen amb 10-14 infants i un monitor/a, conformant un “grup estable”
• Cada infants haurà de dur diàriament una mascareta, per poder utilitzar en cas de compliment d’alguna mesura 

preventiva (falta de distanciament, activitat amb diversos “grups estables escolars”...
• El monitor sempre anirà amb la mascareta.
• Es procurarà la distància de seguretat sempre que es requereixi i seguint la normativa de cada moment
• En cas que durant l’activitat un infant presenti simptomatologia s'avisarà a família perquè contacti amb el CAP de 

salut i es notificarà a la direcció de l’escola
• Les famílies: complimentaran les fitxa de salut, vacunacions i declaració responsable
• Al menjador: Els infants poden ajudar a parar i desparar taula sempre que hi hagi un únic responsable del seu grup 

estable. No es compartirà pa, l’aigua serà servida per un monitor o el cap de taula. Desinfecció i neteja espais cada 
vegada que es marxa.



Mesures  seguretat i higiene COVID

Recollida i sortida del 

grup

• S’habilitaran punts d’entrada i recollida dels infants que participen a les activitats diferenciats i si cal 

esglaonament horari.

• Les famílies han d’informar de que la temperatura de l’infant és inferior a 37’5 ºC .

• El grup estable cada vegada que entri o surti del casal procedirà a la desinfecció (mans, espais, material, etc.)

• Les famílies no podran accedir a les instal·lacions de l’escola

Espais • S’establiran punts d’higiene amb gel hidroalcohòlic.

• En els lavabos, piques d’aules... es disposarà de sabó i paper de mans.

• Es distribuirà l’escola en espais concrets per a cada unitat (aules, patis, espais comuns...).

• Es necessari disposar d’aules i patis adient al nombre de participants i a la distribució de les activitats.

• S’airejaran els espais interiors a l’inici i la finalització de les activitats.

• Hi haurà un Planning d’horaris amb els espais que utilitza cada grup en cada moment i després de cada ús es 

procedirà a la neteja dels materials.



Què cal portar cada dia al Casal?

CADA DIA
1. Esmorzar saludable i 

sostenible (evitant l’ús de paper 

d’alumini, fent servir, per exemple, 

carmanyoles)

2. Calçat còmode

3. Roba que es pugui embrutar i 

fàcil de posar i treure

4. Protecció solar posada des de 

casa

5. Gorra

6. Cantimplora

7. Banyador, xancles i tovallola

P3: Una bosseta de roba amb un  
recanvi, tota la roba ha d’estar 
marcada amb noms i cognoms.

DIES DE SORTIDA 
(Els dies de sortida tots els 

nens/es sortiran a les 17 h)

1. Gorra.

2. Cantimplora amb aigua.

3. Dinar

(Els dies de sortida de tot el dia, 

tots els infants cal que portin el 

dinar de casa)

4. Esmorzar

5. Calçat còmode

6. Protecció solar posada des de 

casa

6. Samarreta del Casal posada de 

casa

DIES DE SORTIDES AMB 

AIGUA

(cal sumar aquest material a 

l’anterior)

1. Xancles

2. Banyador

4. Tovallola

5. Recanvi de roba interior

6. Samarreta del casal posada de 

casa

7. Braçalets (manguitos) si 

s’escau

MATERIAL DE 

PROTECCIÓ I HIGIENE
1. Mascareta reutilitzable i 

retolada amb el nom i 
cognoms (cada dia cal 
rentar-la a 60 graus)

2. Cantimplora que tanqui bé 
i que reconegui l’infant, 
amb el nom posat (no es 
pot compartir)

3. Estoig amb llapis de colors, 
llapis, goma, tisores, 
cola,...

4. Capsa de plàstic (mida 

capsa de sabates) per 
guardar tots els objectes 
personals

TOT HA DE TENIR EL NOM MARCAT PER EVITAR PÈRDUES I CONFUSIONS 



Qüestions pràctiques
• Cal que tots els infants portin mascareta, ja que farem ús d’espais compartits i, en aquell

moment, hauran de dur-la posada de forma obligatòria.

• Els nens/es han de venir esmorzats de casa. Al Casal cal que duguin un petit entrepà adequat a

la seva edat.

• La motxilla “d’aigua”, ha d’anar i tornar cada dia des del casal a casa i a l’inrevés.

• 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.

• 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 la

muda de recanvi 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.



Canals de comunicació amb les famílies 

Previ al casal i 
virtualment

Durant el casal
Presencialment

Durant el casal
Virtualment

• Enviament de consignes 
de seguretat i higiene

• Confirmació hora entrada
• Confirmació del grup
• Programació a la web

• Intercanvi d’informació amb 
les famílies

• Entrevistes, si s’escau
• Taulell d’anuncis a la porta

• Notes informatives.
• Publicació fotografies en

l’apartat web
• Enviament enquestes
• Per xarxes socials



* IMPORTANT!!!
*Les característiques del Casal d’Estiu es poden veure afectades en funció de les informacions que anem

rebent per part del Departament de Salut Pública degut a la situació actual. Us anirem informant davant

de qualsevol novetat.

Seguiu les novetats de Fundesplai a:

Fem possible un       millor

https://escoles.fundesplai.org/serveis/casals/

https://www.facebook.com/Fundesplai/
https://twitter.com/fundesplai
https://www.instagram.com/fundesplai/
https://escoles.fundesplai.org/serveis/casals/


Entitat promotoraOrganitza

Fem possible un       millor

Moltes gràcies
i

bon estiu!!!
Amb el suport de 


