
 

Activitats d’estiu per a nens i nenes  

de 3 a 12 anys  

 

 

Reunió Informativa - Maig 2014 

Escola Lola Anglada, Badalona 



 El Micaquer és una entitat d’educació en el lleure sense finalitat de 
lucre i emmarcada dins el moviment laic i progressista de Catalunya. 

 Durant l’any realitzem, tots els dissabtes, activitats per a infants a 
l’esplai Diplodocus, i a l’Espai de Joc. Durant la setmana realitzem 
l’activitat d’el Petit Diplodocus a dues escoles i també gestionem el 
Taller de la Lluna.  

 

 

 

 També organitzem grans activitats: Festa del Badiu, Festes Medievals, 
Casals,... treballant en xarxa amb altres entitats de Badalona.  

 Treballem de forma voluntària però amb professionalitat amb 
l’objectiu de fomentar la sociabilitat i la responsabilitat de les 
persones.  

 

 

 

 



 Dates:  
 Del 25 de juny al 25 de juliol 

 Primer torn del 25 de juny a l’11 de juliol  

 Segon torn del 14 al 25 de juliol  

 

 Del 28 de juliol a l’1d’agost  
(pendent de confirmació segons inscrits) -> mínim 20 inscrits 

  

 Casalet de setembre: de l’1 al 10 de setembre  
    (pendent de confirmació segons inscrits) -> mínim 20 inscrits 

 

 Horaris 
◦ De 9h a 13h i de 15h a 17  

(inscripcions de matí o de matí i tarda). 

 
 Serveis: 

◦ Menjador (de 13h a 15h)   i acollida (de 8h a 9h). 
 

 Preus: 
◦ Descomptes per setmanes. 
◦ Descomptes per germans. 
◦ Descompte Mega-mic 

 

 

 



 Projectes innovadors. 
 

 Dóna resposta a les inquietuds i interessos 
dels infants i a la necessitat organitzativa de 
les famílies. 
 

 Eix lúdic temàtic 
◦ Adaptat als nivells maduratius dels infants  

◦ Dóna sentit lúdic i pedagògic a cada Casal 

 

 



 Activitats diverses de lleure: jocs d’exterior, jocs 
d’aigua, tallers…       Música i TIC-TAC  

 

 Activitats  específiques de música i TIC-TAC: 

   Lipdub, dansa i coreografies, batucada, gospel, 
“Canta-o-què”, la cançó de l’estiu… 

 

 Centre d’interès com a guia motivadora 
 

 Les programaran l’equip de monitors del 
Musik@l’estiu     Especialistes en música i lleure  
 

 Podreu veure les activitats setmanalment al blog del 
casals: http://musicalestiu.blogspot.com.es/ 

 

http://musicalestiu.blogspot.com.es/


 Activitats diverses de lleure: jocs d’exterior, jocs 
d’aigua, tallers… 

 

 Activitats  específiques d’orientació, recerca i 
“aventura”: Geocatxing, Jocs de pistes, Orientació, El 
Joc de Badalona       Ciutat i entorns propers  
 

 Centre d’interès com a guia motivadora 
 

 Les programaran l’equip de monitors/es 
 

 Podreu veure les activitats setmanalment al blog del 
casals: http://badaestiu.blogspot.com.es/ 

 

http://badaestiu.blogspot.com.es/


Dia al Casal normal 
Dia al Casal amb sortida matinal 
(i moltes activitats del Badaestiu) Dia de Sortida/Excursió de tot el dia 

9:00 – 9:15 Rebuda Rebuda Rebuda i preparació per marxar 

9:15 – 11:00 GRAN ACTIVITAT DEL DIA 
Desplaçament d’anada  

GRAN ACTIVITAT DEL DIA 

Desplaçament de tornada 

Desplaçament d’anada, arribada i 

esmorzar 

11:00 – 11:30 Esmorzar i esbarjo lliure 

ACTIVITAT DE LA SORTIDA 11:30 – 12:30 Jocs i tallers 

12:30 – 13:00 Comiat del matí i recollida Comiat del matí i recollida 

13:00 – 14:00 Dinar Dinar Dinar i esbarjo lliure 

14:00 – 15:00 
Jocs de descans i activitats 

tranquil·les 

Jocs de descans i activitats 
tranquil·les JOCS A L’EXTERIOR 

15:00 – 16:30 ACTIVITAT DE LA TARDA ACTIVITAT DE TARDA Desplaçament de tornada 

16:30 – 17:00 Comiat del dia i recollida Comiat del dia i recollida Arribada i comiat 



 Seguretat 

 Pedagògicament cuidades – Objectius educatius 

 Evitar cert tipus de sortides i excursions  

 Setmanalment (excepte primers 3 dies) 

 

 

 Sortides específiques per Casal (temàtica) 

 Sortides a la natura  

 Sortides lúdiques  

 Sortides matinals per la ciutat 

 Sortides a la piscina (dues durant el Casal) 
◦ Nens i nenes de primària (de 1r a 6è) 

 



 Divendres 11 de juliol i dissabte 12 de juliol a Casa Mogent  

 Sortida conjunta de tot el Casal fins divendres després de dinar 

 

 Per infants de 3 a 12 anys, amb l'objectiu de compartir i viure 
intensament l'esplai. Amb aquesta activitat tanquem el 1r torn.  
◦ per descansar i fer salut 

◦ per espavilar-se lluny de la família 

◦ per aprendre a viure i compartir ... 

◦ per passar-s’ho d’allò més bé amb companys i monitors 

 Estada de 2 dies i 1 nit amb jocs, tallers, cançons, piscina, natura, 
diversió, amistat, experiències, etc..  

 Preu per nens inscrits 40 € (inclou àpats, transport...) 

 Inscripcions fins el 28 de juny a El Micaquer 
 

 A partir del 28 i fins el 4, possible obertura d’inscripcions per a 
infants fora del Casal: preu aproximat per nens no inscrits 60 €  

 
 

 





Per infants de 3-12 anys 

Carnet personal  

Cost : 30€ anuals   

Permet:  

  ESPAI DE JOC gratuït durant tot l’any  inclòs el Taller de Fanalets 

  Un trimestre del curs de L’ ESPLAI DIPLODOCUS de cap de setmana amb la 
teva inscripció anual.  

  5% de descompte en les activitats dels  CASALS DE VACANCES.  

  3%  de descompte en els tallers que realitzem al TALLER DE LA LLUNA  

  10%  de descompte si vens a celebrar el teu aniversari al TALLER DE LA 
LLUNA  (1€ per participant) 

  20 € de descompte en les colònies/campaments d’estiu.  

  Prioritat a  les llistes d’espera per participar en alguna activitat de EL 
MICAQUER  

  Informació personalitzada de totes les activitats que organitza o en les que 
participa EL MICAQUER  

 

http://www.elmicaquer.com/Infantil-EspaiJoc-Presentacio.php
http://www.elmicaquer.com/Infantil-Presentacio.php
http://www.elmicaquer.com/Casals.php
http://www.elmicaquer.com/TallersLluna.php
http://www.elmicaquer.com/TallersLluna-Festes.php
http://www.elmicaquer.com/TallersLluna-Festes.php


 Divendres 23 de maig 
 Dimarts 27 de maig 

 
 A partir del 30 de maig a El Micaquer: 
c/ Eduard Marquina 18-20 local, Barri de Canyadó 
Dimarts, dijous i divendres de 17h a 20h. 

 
 Inscripcions Campaments (a part) 

 

Documentació 
 Fotocòpia targeta sanitària 
 Fotografia mida carnet nen/a 
 Inscripció i signar autorització per tutor/a legal 
 Infants primària: autorització piscina 
 Fer el pagament         en efectiu o per transferència*  
 *sense el pagament no es considera feta la inscripció 

 
 

 

  A l’AMPA de l’escola, a les 16:30h  







 Assegurança 

 

 Ajuntament 

 

 Notificació a la Direcció General de Joventut 
(Decret 137/2003)  

 

 Ràtios monitors/infants 

 

 Titulació monitors 



 Reunió sobre funcionament del Musik@l’estiu 
i Badaestiu:  
◦ Dilluns 16 de juny a les 19h a l’escola  

 

 Més informació:  
◦ elmicaquer@gmail.com 

◦ www.elmicaquer.com 

 

◦ http://musicalestiu.blogspot.com.es/ 

◦ http://badaestiu.blogspot.com.es/  
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http://www.elmicaquer.com/
http://musicalestiu.blogspot.com.es/
http://badaestiu.blogspot.com.es/

