
 

 

         

DOSSIER PARES  
CASAL D’ESTIU 2013 LOLA ANGLADA 

 
Del 25 de Juny al 26 de Juliol del 2013 (5 setmanes) 
 
CENTRE D’INTERÉS DEL CASAL 2013. 
 
ANIMALARIUM – EL ZOO DEL LOLA- 
 
Aquest estiu treballarem els animals i ens construirem el nostre propi zoo. Aprendrem com i a on  
viuen, que mengen, quins sorolls fan.... i tot això fent anar la nostre imaginació creant un zoo en 
miniatura a l’escola. 
  
 1.- ACTIVITATS 
 
Cada setmana la organització del Casal prepararà una programació que presentarà els següents 
eixos centrals. 
 
Aquest any les activitats es realitzaran a l’edifici de primària degut a les obres a l’edifici de 
infantil. 
 

 TALLERS MANUALS: Orientats a construir el nostre zoo i els nostres animals. 

 ESPORTS: En funció de les edats treballar diferents activitats. Tenim material molt divers. Des de pistes de 

tennis i raquetes a material de circ i d’esgrima. Fins a les clàssiques pilotes de futbol i bàsquet. 

 DISFRESSA SETMANAL I FESTA GIMKANNA amb MÚSICA DELS DIVENDRES: Cada setmana els 
alumnes prepararan la seva disfressa relacionada amb l’animal/s de la setmana. 

 ACTIVITATS D’AIGUA: Amb cubells, globus ... perfectes per combatre la calor. Imprescindible crema 

protectora del sol. Si els pares es descuiden nosaltres en tindrem 

 ANGLES: Per desenvolupar algunes de les activitats treballarem vocabulari en anglès. 

 REPAS: Per aquelles famílies que ho desitgin obrim la possibilitat de que els nens realitzin quadern de repàs 

amb un dels monitors. 

 ACTIVITAT ESPECIAL SETMANAL: Majoritàriament els dimecres de cada setmana 

 EXCURSIÓ SETMANAL: Els dijous 

 ACTIVITATS AL PARC DE CA L’ARNÚS: Donada la proximitat del Parc, els alumnes aprofitarant el 

fantàstic i privilegiat entorn 

 
 
Aquí teniu el horari tipus que farem servir i que penjarem cada dilluns al taulell. 
A més a més s’adjuntarà una carta a on s’especificaran les sortides i les seves particularitats així 
com la roba i els complements que poden necessitar els vostres fills (cremes, banyador, material 
per reciclar i fer tallers ...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

HORARI TIPUS ALUMNES DE 1r a 6è  
(Depenent dels grups variaran els dies d’excursió). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HORARI TIPUS ALUMNES DE P3, P4 i P5 

(pot variar el dia de l’excursió) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Horari DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8 a 9 
Servei Bon 

matí 
Servei Bon matí Servei Bon matí Servei Bon matí Servei Bon matí 

9 a 9,30 
Rebuda als 

nens/es 
Rebuda als 

nens/es 
Rebuda als 

nens/es 
Rebuda als 

nens/es 
Rebuda als 

nens/es 

9,30 a 10,30 
Activitat “El 
nostre zoo » 

Activitat Parc de 
Ca l’Arnús 

ACTIVITAT 
ESPECIAL 

EXCURSIÓ 
 

Activitat dirigida/ 
Racons 

10,30 a 11 Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

11 a 12,30 ESPORTS Jocs d’aigua 
Taller de 

disfresses 
Festa de disfresses 

12,30 a 13 Recollida Recollida Recollida Recollida 

13,00 a 14,00 Dinar Dinar Dinar Dinar 

14,00 a 15,00 
Servei 

vigilancia – 
Pel·licula 

Servei vigilancia 
– Pel·licula 

Servei vigilancia – 
Pel·licula 

Servei vigilancia – 
Pel·licula 

15 a 15,30 
Rebuda als 

nens/es 
Rebuda als 

nens/es 
Rebuda als 

nens/es 
Rebuda als 

nens/es 

15,30 a 17 
Activitats al 
Parc de Ca 

l’Arnús 
ESPORTS Jocs populars Activitat d’aigua 

17 a 18 Bona tarda Bona tarda Bona tarda Bona tarda 
Bona tarda 

 

Horari DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8 a 9 
Servei Bon 

matí 
Servei Bon matí Servei Bon matí Servei Bon matí Servei Bon matí 

9 a 9,30 
Rebuda als 

nens/es 
Rebuda als 

nens/es 
Rebuda als 

nens/es 
Rebuda als 

nens/es 
Rebuda als 

nens/es 

9,30 a 10,30 
Activitat “El 
nostre zoo » 

Sortida al Parc 
de Ca l’Arnús 

ACTIVITAT 
ESPECIAL 

EXCURSIÓ 
 

Activitat dirigida/ 
Racons 

10,30 a 11 Esmorzar 
Esmorzar 

 
Esmorzar Esmorzar 

11 a 12,30 Jocs populars Jocs d’aigua 
Taller de 

disfresses 
Festa de disfresses 

12,30 a 13 Recollida Recollida Recollida Recollida 

13,00 a 14,00 Dinar Dinar Dinar Dinar 

14,00 a 15,00 Migdiada Migdiada Migdiada Migdiada 

15 a 15,30 
Rebuda als 

nens/es 
Rebuda als 

nens/es 
Rebuda als 

nens/es 
Rebuda als 

nens/es 

15,30 a 17 
Activitats al 
Parc de Ca 

l’Arnús 
Activitat dirigida Jocs populars Activitat d’aigua 

17 a 18 Bona tarda Bona tarda Bona tarda Bona tarda 
Bona tarda 

 



 

 

2.- OBJECTIUS DEL CASAL 
 
2.1.Objectius concrets dels petits (P3, P4 i P5) 
 

 Conèixer diferents possibilitat de jocs. 

 Saber compartir diferents punts de vista amb els companys. 

 Utilitzar el material, del casal o d’altres companys, tenint-ne cura. 

 Gaudir del lleure i de l’iniciació esportiva mitjançant diferents activitats 

 
2.2.Objectius concrets dels grans (A partir de 1r i fins 6è) 

 

 Gaudir  del lleure durant tot l’estiu, fins i tot quan no estem al casal. 

 Respectar l’entorn en el que ens movem, dins i fora del casal. 

 Conèixer i utilitzar recursos al nostre abast per no malmetre l’entorn. 

 Descobrir que podem fer coses nosaltres mateixos, o bé treballant en equip. 

 Participar en la preparació de les activitats sentint-nos útils. 

 Gaudir del esports. Recreatius, lúdics, de conjunt i individuals. 
 

3.- RECURSOS HUMANS 
 

 Membres de l’equip de l’escola: Laura Màrquez, Coral Rosado, Laia Molina i Ignasi Prellezo+altres 
monitors. 

 Un Director de les activitats titulat com a Director de lleure, que tindrà les següents tasques. 

 Assessorar, ajudar, controlar i motivar a l’equip de monitors. 

 Organitzar el casal (horaris, activitats, programacions). 

 Contractar els serveis d’autocar, piscina i excursions. 

 Reunir-se amb l’equip directiu de l’escola per detallar les característiques del casal i valorar el seu 
funcionament. 

 Preparar l’estratègia de difusió del casal a l’escola. 

 Coordinadors necessaris per la realització de les activitats. 
 

 Monitors necessaris per la realització de les diferents activitats amb un ratio de 1/10. 
 

 Monitors per activitats especials dels dimecres i a les excursions 
 

4.- FRANGES HORÀRIES 
 

 OPCIÓ MIG DIA: De dilluns a divendres de 9h a 13h (sense dinar). (Mínim de 25 alumnes per setmana) 

 OPCIÓ MIG DIA + DINAR: De dilluns a divendres de 9h a 15h (dinar inclòs). 

 OPCIÓ TOT EL DIA: De dilluns a divendres de 9h a 17h (dinar inclòs). Mínim de 15 alumnes per 

setmana. 

 OPCIÓ MIG DIA + tarda: De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 17h (dinar NO inclòs). 

 SEVEI D’ACOLLIDA: S’oferirà servei d’acollida de les 8h a les 9h i de les 17h a les 18h. En funció de la 
quantitat d’alumnes el servei s’oferirà o no. 

 ESPORÀDIC EXCURSIÓ: Aquells alumnes que ho desitgin es podran apuntar només a l’excursió 

setmanal 
 

 

5.- DESCRIPCIÓ DE LES SORTIDES 
 
Tots els transports els realitzarem amb autocar. Trobareu més informació en els links que us 
adjuntem. Les sortides tindran activitats igualment organitzades ja sigui pel nostre equip de 
monitors o pels monitors d’allà a on anem. 
 
Objectius de les sortides. 
 

 Sortir de l’espai habitual del Casal d’estiu 

 Conèixer llocs nous. 

 Cooperar entre ells. 



 

 

Excursions 
 
Setmana 1: Cosmocaixa  
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/cosmocaixabarcelona_es.html 
Setmana 2: Visita a la reserva Natural del Delta de Llobregat http://www.deltallobregat.cat/ (amb 
la col·laboració dels monitors de Ecoima). 
Setmana 3:  Itinerari pel Parc Natural del Montseny http://www.diba.cat/parcs/itineraris/ (amb la 
col·aboració dels monitors de Bufalvent). 
Setmana 4: Parc Oreneta http://www.bcn.cat/aparcat/es/aparcat_oreneta.htm  
Setmana 5: Parc Malgrat de Mar http://www.sortirambnens.com/excursions/per-parcs-i-
jardins/2580-parc-de-francesc-macia-a-malgrat-de-mar.html 

 
DINARS 
 
Es farà servir una empresa de catering per donar el servei de dinar. Caldrà un nombre mínim de 
menús diaris (en funció de la negociació amb l’empresa actual es decidirà).  
 
5.- ACTIVITATS ESPECIALS SETMANALS 
 
Aquest any treballarem amb l’entitat Bufalvent. Ells ens donaran suport i assessorament a l’hora 
d’organitzar les excursions i les activitats especials. 
 
BUFALVENT: www.bufalvent.net 

 
o Setmana 1: Construïm el nostre zoo. 
o Setmana 2: Animalons petits petis: Granja de formigues 
o Setmana 3: Sortim quan tu dorms 
o Setmana 4: És l’hora de fer el niu 
o Setmana 5. Visita guiada al Parc de Ca l’Arnús: Busquem animals! 

 
6.- ALTRES 
 

 Cada alumne rebrà 1 samarreta del casal 

 La organització actualitzarà el twiter del casa @ESTIULOLA cada dia. Allà també hi 
trobareu les fotos setmanals 
 

7.- INSCRIPCIONS 
 

INICI INSCRIPCIONS: A partir de Dilluns 6 de Maig. 
 
FRACCIONAMENT DE L’IMPORT: 

 Fins el 31 de Maig data màxima per a pagar el 50% del Casal 

 Data màxima per a pagar la totalitat del casal 21 de Juny. 

 
REUNIÓ DE PARES: Dimecres 22 de Maig a les 17,15h a l’escola de primària 
 
A la butlleta d’inscripció trobareu les dades per a realitzar l’ ingrés. Per altre banda els dies 
29 i 30 de Maig de 16,45 a 17,15 les famílies podran fer el pagament en efectiu a l’escola 
de primària. 

 
 
 
 

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/cosmocaixabarcelona_es.html
http://www.deltallobregat.cat/
http://www.diba.cat/parcs/itineraris/
http://www.bcn.cat/aparcat/es/aparcat_oreneta.htm
http://www.sortirambnens.com/excursions/per-parcs-i-jardins/2580-parc-de-francesc-macia-a-malgrat-de-mar.html
http://www.sortirambnens.com/excursions/per-parcs-i-jardins/2580-parc-de-francesc-macia-a-malgrat-de-mar.html
http://www.bufalvent.net/


 

 

 
 

8.- INSCRIPCIONS MÍNIMES i DESCOMPTES ESPECIALS 
 

Caldrà un mínim de 25 inscripcions en la opció ½ dia i un mínim de 15 inscripcions en 
la opció TOT el DIA durant les 5 setmanes per a poder realitzar el casal. Si el nombre 
d’inscrits es menor es valoraran formules per a poder garantir la oferta. DESCOMPTES 
ESPECIALS:  

 Si s’apunta les 5 setmanes 10% de descompte 

 Al segon germà se li fa un descompte del 10% 

 Si es donen les dues condicions se li farà un descompte del 15% del total. 
* * El descompte no s’aplicarà a aquelles famílies que afegeixin setmanes un cop iniciat el casal. 

 
 
9.- CASAL SETMANA DEL 29 DE JULIOL AL 2 D’AGOST. 
 
Aquells pares que estigueu interessats ens ho feu saber a través de la butlleta d’inscripció del 
casal d’estiu 2013 a l’apartat observacions. 
L’equip de monitors podrà variar respecte al de l’estiu. 
 

 
 

 
 

Per qualsevol consulta: 
Ignasi Prellezo 626 03 40 41 

plataformadellleure@gmail.com 
 
 

mailto:plataformadellleure@gmail.com

