
El projecte de Casal de setembre

infants d’entre 3 i 12 anys una 

escolars d’estiu, corresponen

ser un temps de descans merescut i, a la vegada, de lleure, esbarjo i diversió. 

finalitat del Casalet de Setembre

a recurs de suport, i que aquesta resposta estigui basada en una activitat de lleure real 

i especialitzada i, sobretot, sustentada en un projecte educatiu integral i amb molta 

força. 

El Casalet de Setembre ha d

més a més d’emocionant, enriquidora i plena d’aprenentatges. Els nens i nenes podran 

gaudir, així, de moltes i diferents activitats lúdiques i creatives, aventures i vivències, 

amics i companys... que els possibilitaran créixer, descobrir, compartir i aprendre 

divertint-se. 
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QUÈ ÉS EL CASALET DE SETEMBRE

de Casal de setembre que es presenta a continuació  pretén oferir als 

3 i 12 anys una opció atractiva i alternativa als últims dies 

corresponents al mes de setembre, entenent que aquests dies han de 

ser un temps de descans merescut i, a la vegada, de lleure, esbarjo i diversió. 

e Setembre és donar resposta a les necessitats de les famílies com 

a recurs de suport, i que aquesta resposta estigui basada en una activitat de lleure real 

i especialitzada i, sobretot, sustentada en un projecte educatiu integral i amb molta 

ha de ser una experiència única, irrepetible i extraordinària, a 

més a més d’emocionant, enriquidora i plena d’aprenentatges. Els nens i nenes podran 

gaudir, així, de moltes i diferents activitats lúdiques i creatives, aventures i vivències, 

. que els possibilitaran créixer, descobrir, compartir i aprendre 
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CASALET DE SETEMBRE? 

pretén oferir als 

opció atractiva i alternativa als últims dies de vacances 

entenent que aquests dies han de 

ser un temps de descans merescut i, a la vegada, de lleure, esbarjo i diversió.  La doble 

onar resposta a les necessitats de les famílies com 

a recurs de suport, i que aquesta resposta estigui basada en una activitat de lleure real 

i especialitzada i, sobretot, sustentada en un projecte educatiu integral i amb molta 

e ser una experiència única, irrepetible i extraordinària, a 

més a més d’emocionant, enriquidora i plena d’aprenentatges. Els nens i nenes podran 

gaudir, així, de moltes i diferents activitats lúdiques i creatives, aventures i vivències, 

. que els possibilitaran créixer, descobrir, compartir i aprendre 



QUI ORGANITZA I GESTIONA EL CASALET DE SETEMBRE ? 

L’entitat badalonina El Micaquer és qui organitza i gestiona aquest projecte. El 

Micaquer, com a entitat sense ànim de lucre, és un referent d’activitats educatives de 

lleure, oci i temps lliure per a infants i joves de la ciutat de Badalona pels seus anys 

d’història,  la seva participació activa en el teixit associatiu, i pel gran volum d’activitats 

que organitza i coordina i l’èxit d’aquestes. Aquest projecte que es presenta està avalat 

a nivell pedagògic i organitzatiu per l’estructura sòlida i experimentada que 

caracteritza l’entitat.  

 

EIX LÚDIC I ACTIVITATS 
 

Les activitats que es realitzaran al llarg del Casalet de Setembre seran moltes i diverses, 

passant per tallers i activitats d’interior  fins a sortides i grans jocs d’exterior. A més a 

més, hi haurà activitats especials vinculades amb el centre d’interès. 

Com a tipus d’activitats trobaríem: 

 Racons de joc oberts (construcció, trencaclosques, jocs d’imitació ...) 

 Jocs d’aigua que caracteritzen les activitats d’estiu pel seu component 

refrescant i de màxim esbarjo. 

 Activitats de la vida diària i quotidiana que potencien l’adquisició de certs 

hàbits d’higiene, ordre. 

 Jocs d’interior: jocs de taula, de percepció, d’agilitat, de cartes... aquests ens 

permeten treballar la participació, els valors, les normes (regles del joc, 

respectar el torn de joc), la integració i la comunicació. 

 Jocs d’exterior: jocs de ciutat, jocs de pati , jocs tradicionals, jocs esportius... 

que ens permeten treballar la participació, el treball en equip, la 

psicomotricitat, les normes, la coeducació dels grups i la nostra cultura més 

immediata. 

 Tallers: potencien la creativitat, el reciclatge, l’autonomia personal, la 

psicomotricitat fina, els hàbits de neteja de l’entorn i d’higiene personal i el fet 

de compartir.  



 Música, balls, cançoner: danses, cançons...: potencien l’expressió corporal, 

l’autoestima, la comunicació, la cultura catalana. 

 Sortides i excursions a l’exterior per practicar aquestes activitats més inusuals i 

poder fruir de noves experiències fora de l’entorn habitual i rutinari.  

 

El projecte Casalet de Setembre compta amb els seus propis objectius educatius 

generals i específics. El Planing Base i horari aproximat sobre el que es concreten les 

activitats és: 

 Dia al Casal Dia de Sortida/Excursió 

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

9:15 – 11:00 GRAN ACTIVITAT DEL DIA 
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 

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

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

tranquil·les 
JOCS A L’EXTERIOR 

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

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

 

GRUPS D’INFANTS  

Per qüestions de número d’inscrits, en el Casalet de Setembre acostumem a tenir un 

sol grup poc nombrós d’infants d’entre 3 i 12 ants. Les activitats es desenvolupen de 

manera adaptada al nivell maduratiu dels diferents nens i nenes. En tot cas, si es 

poden fer dos grups separats aquests serien un d’infantil i un altre per primària. 

Cadascun dels grups realitza activitats adaptades i adequades segons les edats dels 

seus membres.  

 



EQUIP DE MONITORS I MONITORES 

L’equip de monitors està format per persones joves amb experiència en el món del 

lleure i del voluntariat en activitats amb infants. Tenim un alt percentatge de monitors 

titulats amb el títol de monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil que expedeix la 

Generalitat de Catalunya (més del 60% dels contractats). La gran majoria, a més a més, 

són diplomats/llicenciats i estudiants de carreres universitàries relacionades amb 

l’educació, la pedagogia i la psicologia.  

 

DADES BÀSIQUES DEL CASALET DE SETEMBRE 

 

 

Dates De l’1 al 10 de setembre (8 dies) 

Horaris De 9h a 13h del matí, i de 15h a 17h. 

Serveis Acollida matinal: de 8h a 9h del matí. 

Menjador: de 13h a 15h.  

Preus Preu Casal complet  (matí i tarda): 93€ 

Preu Casal només matí: 72€  

Preu menjador tiquet diari: 8€* 

Preu menjador de tot el Casal: 56€ 

Preu acollida tiquet diari: 3€ 

Preu acollida setmanal: 16€ 

Descomptes en 

el Casal 

5% descompte amb inscripció del 2n i 3r germà 

50% descompte del 4t germà 

5% descompte amb el carnet MEGA-MIC 

*Els preus de menjador estan pendents de que els càterings o les cuines de les escoles.  

 

Les reunions informatives i dates d’inscripcions seguiran el curs conjunt amb el Casal 

d’Estiu organitzat a la mateixa escola. En el cas que a l’escola, El Micaquer, no hi 

realitzi el Casal d’Estiu, es realitzarà una reunió informativa únicament pel Casal de 

Setembre a inicis de juny i s’iniciaran les inscripcions a partir d’aquella data. En cas 

d’anul·lació del Casalet de Setembre per manca d’inscrits, es retornarà el 100% del 

pagament i s’avisarà a les famílies la setmana del 28 de juliol.  


