
 

El capità Dexter era un famós i ferotge 

pirata  que amb la seva tripulació solcava 

els mars en busca de tresors  perduts. 

 

Durant aquest casalet ens endinsarem 

en el fabulós món dels pirates. 

 

Viatjarem a diferents païssos i ens ho 

passarem  d'allò més bé. 
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Els pirates 

El capità DEXTER  

    
 

 

 

En el casalet farem activitats que permetran als 

infants pasar una estona d’allò més divertida i 

lúdica. 

 

En el casalet els nens/es podran divertir-se i 

aprendre en un context d’interrelació amb 

d’altres infants.  

 

Treballem per assolir el desenvolupament glo-

bal de totes les seves capacitats ,respectant el 

ritme i les seves característiques individuals 

 

En segon lloc, i no menys important, també 

són una eina d'educació en el lleure de caire 

pedagògic, lúdic i cultural que serveix per fo-

mentar una sèrie de valors humans mitjançant 

la convivència i el treball en grup. 

 

 



 

 

 

 

 

HORARI: 

 DE  15:30 A 17 H                                                    

LLOC: A  L´ESCOLA 

Número de monitors/es: un monitor cada 10 nens /

nenes. 

NÚMERO MÍNIM PARTICIPANTS: 20 NENS/ES. 

 

 

 

 
 

 

 

 

L E S   A C T I V I T A T S 

 

CONSTRUIM EL NOSTRE VAIXELL 

PIRATA 

DISFRESSA DE PIRATA 

GINCANA  :TROBEM EL TRESOR 

I MOLT MÉS……... 

        

 

 

 

Bon dia Grumets, 

Us envio aquesta carta per explicar-vos la meva tro-

balla. 

Jo, el Capità DEXTER i la meva tripulació, en una 

de les moltes incursions habituals hem trobat el ma-

pa del FAMÓS TRESOR del grandíssim pirata 

Kiid. 

Segons el mapa, el tresor es troba a l’ Illa més peri-

llosa i de difícil accès dels nostres mars i oceans i és 

per això que necessitem a tots els Pirates del Món. 

Us dic ara que serà una tasca molt perillosa i per tant 

tots/es aquells/es que vulgueu  venir a buscar el 

tresor haureu de ser molt valents. 

Viurem moltes aventures fins arribar a gaudir de  

riqueses i les joies que ens esperen. Però segur que 

valdrà la pena. 

Tindrem que estar preparats per lluitar de valent 

amb els possibles adversaris i animals salvatges . 

Per tant convoco a tots els valents el proper dia 11 

de juny a casa meva a l’ Illa dels Llorus Cridaners 

d’ on partirem en busca de  la glòria. 

 

CAPITÀ DEXTER 

Illa dels Llorus Cridaners. 


