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divendres 30 de juliol
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1. EL CASAL
El Casal d’Estiu és un espai de vacances i de tancament de la rutina diària dels infants al
llarg de l’any. Les activitats del Casal estan desenvolupades a partir del centre
d’interès, i estan adaptades als diferents grups d’edats dels infants.

El Casal està dirigit per un Director/a amb el diploma de Director/a d'activitats
d'educació en el lleure. L'equip de monitor/es està format per professionals amb
experiència en educació en el lleure i el diploma de monitor/a d'educació en el lleur
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2. OBJECTIUS
PEDAGÒGICS
A la programació recollim les diferents activitats de reforç educatiu i emocional que
farem al Casal. A més a més, també es treballa als diferents espais:
•

La cura emocional en relació a l’experiència del covid-19.

•

Ajudar i potenciar la comunicació i la relació entre els infants.

•

Potenciar la imaginació, la creativitat i l’expressió de l’infant través de les activitats.

•

Fomentar els hàbits d’ordre, neteja i cura dels espais i materials comuns, i d’higiene
personal en relació a la COVID-19.

•

Treballar la coeducació com eina de transformació social.

•

Desenvolupar la iniciativa, l’interès i l’autonomia personal dels infants,
millorant les seves capacitats psicomotrius, cognitives i afectives i
descobrint les seves potencialitats.
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3. ORGANITZACIÓ
DELS GURPS
Aquest any els grups s’organitzen de manera diferent:
✓ Es faran grups de convivència,
✓ Amb un màxim de 24 infants cada grup.
Les persones dirigents de cada grup de convivència
seran sempre les
mateixes.
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3. MATERIAL
PEL CASAL
Cal portar esmorzar, cantimplora, roba i sabates esportives.
- Mascareta marcada amb el nom i cognoms. (1 mascareta de recanvi)
- Petits/es: Una muda de recanvi.

Motxilla d'aigua pel casal: banyador, tovallola, crema solar, xancles.
Dies de Piscina: Tovallola, Xancles, Pinta, Cantimplora, Banyador, Gorra i Protecció
solar

Dies d’excursió: Espardenyes d’esport, Mitjons, Cantimplora, Gorra, Protecció solar i
roba còmoda

ATENCIÓ: Tot el material ha d'estar marcat amb el nom i cognoms.
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4. ENTRADES
I SORTIDES

8:50 – 12:50 h: P5 2 GROC
8:55 – 12:55 h: P4 1 TARONJA
9:00 – 13:00 h: P4 2 TARONJA
9:05 – 13:05 h: P4 3 TARONJA

6

8:50 - 12:50 h : 6è ROSA
8:55 – 12:55 h: 4rt i 5è BLAU
9:00 – 13:00 h: 3r LILA
9:05 – 13:05 h: 2n VERD
9:10 – 13:10 h: 1er VERD

8:50 – 12:50
8:55 – 12:55
9:00 – 13:00
9:05 – 13:05
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h: P5 1 GROC
h: P3 1 VERMELL
h: P3 2 VERMELL
h: P3 3 VERMELL

4. ENTRADES
I SORTIDES
Les entrades i sortides del Casal d’Estiu es faran de forma esglaonada per 3 accessos
diferenciats.
PETITS/ES (P-3 i P-5)

Entrada i sortida per Ps. de l’Estació:
•

8:50 – 12:50 h: P5 1 GROC

•

8:55 – 12:55 h: P3 1 VERMELL

•

9:00 – 13:00 h: P3 2 VERMELL

•

9:05 – 13:05 h: P3 3 VERMELL

En les entrades i sortides serà recomanat als infants menors de 6 anys l’ús de

mascareta i serà obligatòria pels infants a partir de 6 anys.

Regidoria d‘Infància

7

4. ENTRADES
I SORTIDES
Les entrades i sortides del Casal d’Estiu es faran de forma esglaonada per 3 accessos
diferenciats.
PETITS/ES (P-4 i P-5)

Entrada i sortida per c. d’Antoni Gaudí
•

8:50 – 12:50 h: P5 2 GROC

•

8:55 – 12:55 h: P4 1 TARONJA

•

9:00 – 13:00 h: P4 2 TARONJA

•

9:05 – 13:05 h: P4 3 TARONJA

En les entrades i sortides serà recomanat als infants menors de 6 anys l’ús de

mascareta i serà obligatòria pels infants a partir de 6 anys.
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4. ENTRADES
I SORTIDES
Les entrades i sortides del Casal d’Estiu es faran de forma esglaonada per 3 accessos
diferenciats.
GRANS (de 1r a 6è)

Entrada i sortida per c. d’Antonio Machado
•

8:50 - 12:50 h : 6è ROSA

•

8:55 – 12:55 h: 4rt i 5è BLAU

•

9:00 – 13:00 h: 3r LILA

•

9:05 – 13:05 h: 2n VERD

•

9:10 – 13:10 h: 1er VERD

En les entrades i sortides serà recomanat als infants menors de 6 anys l’ús de
mascareta i serà obligatòria pels infants a partir de 6 anys.
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5. PROGRAMACIÓ
El Centre d’Interès de P3 a P5 és:
“El joc d’aventures de l’Oca”
La Judy i en Jan són dos germans que els agrada molt
inventar i jugar a nous jocs. Un dia els seus pares
marxen i ells es queden avorrits amb el germà gran, en
un descuit del germà gran, surten al jardí a jugar i es
troben sota un arbre una caixa amb una etiqueta que
diu: EL JOC D’AVENTURES DE L’OCA.
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5. PROGRAMACIÓ.
1ª setmana

11

EL JOC D’AVENTURES DE L’OCA. Judy i en Jan són uns germans als que agrada molt inventar i jugar a nous jocs, un dia els
seus pares marxen i ells es queden avorrits amb un germà gran, en un descuit del germà, surten al jardí a jugar i es troben
sota un arbre una caixa amb una etiqueta que diu: EL JOC D’AVENTURES DE L’OCA.

Setmana
1

Dijous 1 jul.

9:00 a
9:15 h

BENVINGUDA
Presentació del centre
d'interès.
Construcció del dau

9:15 a
10:30 h
10:30 a
11:15 h

11:15 a
12:50 h

Divendres 2 jul.

Assemblea
Bon dia
Hem de preparar el
repte. Fem equips

ESMORZAR
Joc de la descoberta
del taulell

Actuació del repte

AIGUA PER TOTHOM (jocs d’aigua i mànega)
Explota’m un globus, Cadires passades per aigua, El desmai aquàtic, La muralla...

12:50 a
13:00 h
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5. PROGRAMACIÓ.
2ª setmana
Setmana
2

Dilluns 5 jul.

Dimarts 6 jul.

9:00 a
9:15h

9:15h a
10:30 h

Dijous 8 jul.

Divendres 9 jul.

BENVINGUDA

Presentació
del centre
d'interès

Assemblea
Bon dia

Assemblea
Bon dia

Assemblea
Bon dia

Assemblea
Bon dia

Oh oh tenim un
perill ens
descobreix el meu
germà gran!!

Jugada

Sortida al Parc

Hem de preparar el
repte

Sortida al Parc

Actuació del repte

10:30 a
11:15 h

11:15 a
12:50 h

Dimecres 7 jul.
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ESMORZAR
La dansa del
dau
Racons
d’aprenentatg
e

Jugada

Jugada

AIGUA PER TOTHOM (jocs d’aigua i mànega)
Explota’m un globus, Cadires passades per aigua, El desmai aquàtic, La muralla...

12:50 a
13:00 h
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5. PROGRAMACIÓ.
3ª setmana
Setman
a3

Dilluns 12 jul.

Dimarts 13 jul.

9:00 a
9:15 h

9:15 a
10:30 h

Dijous 15 jul.

Divendres 16 jul.

Assemblea
Bon dia

Assemblea
Bon dia

Sortida al Parc

Hem de preparar el
repte

Sortida al Parc

Actuació del repte

BENVINGUDA

Presentació del
centre
d'interès

Assemblea
Bon dia

Jugada

10:30 a
11:15 h

Sortida de tot el dia
(de 9.00 a 17.00 h)

ESMORZAR
Tallers i Jocs

11:15 a
12:50 h

Dimecres 14 jul.
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Racons
d’aprenentatge

Jugada

Sortida de tot el dia
(de 9.00 a 17.00 h)

AIGUA PER TOTHOM (jocs d’aigua i mànega)
Explota’m un globus, Cadires passades per aigua, El desmai aquàtic, La muralla...

12:50h
a
13:00 h

Regidoria d‘Infància

SORTIDA

5. PROGRAMACIÓ.
4ª setmana
Setmana
4

Dilluns 19 jul.

Dimarts 20 jul.

9:00 a
9:15 h
9:15 a
10:30 h

Dijous 22 jul.

Divendres 23 jul.

BENVINGUDA

Presentació
del centre
d'interès

Assemblea
Bon dia

Assemblea
Bon dia

Assemblea
Bon dia

Assemblea
Bon dia

Jugada

Jugada

Sortida al Parc

Hem de preparar el
repte

Sortida al Parc

Actuació del repte

10:30 a
11:15 h

11:15 a
12:50 h

Dimecres 21 jul.
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ESMORZAR
Hem tingut
un imprevist
algú s’ha
emportat el
dau i ens
demana que ...

Jugada

Jugada

Racons
d’aprenentatg
e
AIGUA PER TOTHOM (jocs d’aigua i mànega)
Explota’m un globus, Cadires passades per aigua, El desmai aquàtic, La muralla...

12:50 a
13:00 h
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5. PROGRAMACIÓ.
5ª setmana
Setmana
5

Dilluns 26 jul.

Dimarts 27 jul.

9:00 a
9:15 h
9:15 a
10:30 h

Dijous 29 jul.

Divendres 30 jul.

BENVINGUDA
Presentació del
centre
d'interès

Assemblea
Bon dia

Assemblea
Bon dia

Assemblea
Bon dia

Assemblea
Bon dia

Jugada

Jugada

Sortida al Parc

Preparem la Festa

Sortida al Parc

Festa Final.
Espectacle.

10:30 a
11:15 h

11:15 a
12:50 h

Dimecres 28 jul.
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ESMORZAR
Frec a frec es
va veient les
posicions però
el taulell ens
demana que
hem d’arribar
tots els grups
junts!!! com ho
fem...

Jugada

Jugada

Racons
d’aprenentatge

AIGUA PER TOTHOM (jocs d’aigua i mànega)
Explota’m un globus, Cadires passades per aigua, El desmai aquàtic, La muralla...
12:50 a
13:00 h
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5. PROGRAMACIÓ
El Centre d’Interès de 1r a 6è és “Acollim els somnis”
Els humans han somiat sempre, des de l’inici dels temps
i fins a l’actualitat. Primer somiaven en conèixer els
límits de la terra, anar allà on els seus ulls no arribaven,
i van conèixer el relleu de la terra, i van fer mapes per
orientar-se.
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5. PROGRAMACIÓ.
1ª setmana
Els humans han somiat sempre, des de l’inici dels temps i fins a l’actualitat. Primer somiaven en
conèixer els límits de la terra, anar allà on els seus ulls no arribaven, i van conèixer el relleu de la terra,
i van fer mapes per orientar-se. Ens visiten dos personatges Tenzing Norgay i Edmund Hillary: ells van
aconseguir pujar l’Everest el 29 de maig de 1953.
Setmana 1

9:00
9:15 h

9:15 a
10:30 h

10:30 a
11:15 h

Dijous 1 jul.

Divendres 2 jul.

BENVINGUDA
Presentació del
centre d’interès.
Jocs de
presentació i
teatre

Assemblea
Bon dia
Gimcana de
l’ascensió

ESMORZAR

11:15 a
12:20 h

Mural
d’ambientació
Racons
d’aprenentatge

4rt - 5è - 6è
PISCINA

12:20 a
12:50 h

Jocs d’aigua i
remollada

Resta: Jocs d’aigua
i remollada

12:50 a
13:00 h
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5. PROGRAMACIÓ.
2ª setmana

18

Desprès van començar a somiar en el mar, comencen a pescar, construeixen vaixells..., la segona setmana ens visita Isaac
Peral Caballero i Narcís Monturiol, creadors del primer submarí. També rebrem la visita de algú de l’altre cantó del
mediterrani, qui ens parlarà dels seus somnis.
Setmana 2

Dilluns 5 jul.

Dimarts 6 jul.

9:00 a
9:15 h

9:15 a
10:30 h

Dijous 8 jul.

Divendres 9 jul.

Assemblea
Bon dia

Assemblea
Bon dia

Taller de peixos
màgics

Joc de la mímica
marina.
Fem una
representació amb les
nostres titelles

1er - 2on - 3er
PISCINA Resta: Jocs
d’aigua
i remollada

4rt - 5è - 6è PISCINA
Resta: Jocs d’aigua
i remollada

BENVINGUDA

Presentació del
centre
d'interès
Mural d’ambientació

Assemblea
Bon dia
Taller de
titelles de dits
del
mar

10:30 a
11:15 h
11:15 a
12:50 h

Dimecres 7 jul.

Assemblea
Bon dia

Anem a jugar al
Parc

ESMORZAR
1er - 2on - 3er
PISCINA
Resta: Jocs d’aigua
i remollada

12:50 a
13:00 h
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Jocs d’aigua i
remollada

4rt - 5è - 6è
PISCINA
Resta: Jocs d’aigua
i remollada
SORTIDA

5. PROGRAMACIÓ.
3ª setmana
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La tercera setmana pensarem en quan l’home es va començar a fixar el l’univers, i com va pensar en conquerir-lo. Neil Alden
Armstrong, el primer home que va trepitjar la lluna, i els germans Wright, inventors del primer avió, ens poden visitar i farem
tallers relacionats amb el cel.
Setmana 3

Dilluns 12 jul.

Dimarts 13 jul.

9:00 a
9:15 h

9:15 a
10:30 h

Dijous 15 jul.

Divendres 16.

BENVINGUDA

Presentació del
centre
d'interès

Olimpíades
galàctiques

Assemblea
Bon dia

Taller nebulosa

Acabem el nostre
planetàrium

Taller de
Papirofleixa
Fem estrelletes i
planetes

Sortida de tot el dia
(de 9.00 a 17.00 h)

Comencem el nostre
planetàrium (mòbil)

Taller d’un coet
espacial

4rt - 5è - 6è
PISCINA
Resta: Jocs d’aigua
i remollada

1er – 2on – 3er
PISCINA Resta: Jocs
d’aigua
i remollada

10:30 a
11:15 h
11:15 a
12:50 h

Dimecres 14 jul.

ESMORZAR
1er - 2on - 3er
PISCINA
Resta: Jocs d’aigua
i remollada

12:50 a
13:00 h

Regidoria d‘Infància

Jocs d’aigua i
remollada

Sortida de tot el dia
(de 9.00 a 17.00 h)
SORTIDA

5. PROGRAMACIÓ.
4ª setmana
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Ens visitarà Alexander Graham Bell inventor del telèfon, i Tim Berners-Lee qui va inventar el que avui es coneix com la Web.
Aquesta setmana ens centrarem en la comunicació, en com era de diferent a l’inici dels temps, i que ràpid ha evolucionat. I
qui sap si ens podem comunicar amb alguna ONG d’algun lloc del món.
Setmana
4

Dilluns 19 jul.

Dimarts 20 jul.

9:00 a
9:15 h

9:15 a
10:30 h

Dijous 22 jul.

Divendres 23 jul.

BENVINGUDA

Presentació del
centre
d'interès

Ens comuniquem
per
signes

Assemblea
Bon dia

Mur de la
comunicació no
verbal

Fem el nostre telèfon

Ens comuniquem
amb el cos

Anem a jugar al
Parc

Taller dibuix i còmic

Taller d’instrument per
comunicar-nos

1er - 2on - 3er
PISCINA
Resta: Jocs d’aigua
i remollada

4rt - 5è - 6è PISCINA
Resta: Jocs d’aigua
i remollada

10:30 a
11:15 h

11:15 a
12:50 h

Dimecres 21 jul.

ESMORZAR
1er - 2on - 3er
PISCINA
Resta: Jocs
d’aigua
i remollada

12:50 a
13:00 h
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Jocs d’aigua i
remollada

4rt - 5è - 6è
PISCINA
Resta: Jocs
d’aigua
i remollada

SORTIDA

5. PROGRAMACIÓ.
5ª setmana
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Volem que les activitats tinguin un impacte real a la societat, de manera que cada setmana farem alguna acció com la
recollida de taps de plàstic solidaris on els beneficis del reciclatge d’aquests es destina a diversos projectes socials,
recollida de roba en col·laboració amb la cooperativa roba amiga, o un berenar solidari, on els beneficis del mateixes
destinaran a l’ONG o projecte que decidim entre tots els nens i les nenes del Casal.
Setmana 5

Dilluns 26 jul.

Dimarts 27 jul.

9:00 a
9:15h

9:15 a
10:30 h

Dijous 29 jul.

Divendres 30 jul.

BENVINGUDA
Somiem el
nostre món:
contes i
mural.
Racons
d’aprenentat
ge

Campanya
solidària pel
poble

Assemblea
Bon dia

Assemblea
Bon dia

Assemblea
Bon dia

Taller artesanal

Anem a jugar al Parc

Balls i danses del món

Preparats i preparades
per la festa final

4rt - 5è - 6è PISCINA
Resta: Jocs d’aigua i
remollada

Festa final de Casal.
Espectacle.

10:30 a
11:15 h
11:15 a
12:50 h

Dimecres 28 jul.

ESMORZAR
4rt - 5è - 6è
PISCINA
Resta: Jocs
d’aigua

12:50 a
13:00 h
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Jocs d’aigua i
remollada

1er - 2on - 3er
PISCINA
Resta: Jocs d’aigua
i remollada
SORTIDA

6. Mesures
•

El responsable de Seguretat i higiene serà la Coordinadora.

•

Els equips hauran realitzat una formació específica en COVID-19, que ofereix la
Direcció General de Joventut i el Departament de Salut, i es seguiran els protocols
de comunicació entre l'equip de dirigents i el CAP (Centre d'Atenció Primària) de
referència.

•

S'aplicarà el protocol de rentada de mans que marca l'OMS, per tant es
disposarà d'aixetes d'aigua, dispensadors de sabó i paper eixuga mà d'un sol ús.
S'hauran de guardar 2 metres de distància entre els grups del Casal

•

A l'entrada dels participants (infants i monitors) es realitzarà el control de
símptomes i temperatura que ha de portar la família. L’Eina facilitarà el document
de seguiment.

•

El “Pla de confinament” del vostre casal que estableix les mesures d’actuació
en cas de detectar un cas estarà penjat a la web de l’Eina Coopertiva.

Regidoria d‘Infància

22

Contactes d’interès
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En cas de voler contactar amb els i les monitores:
• Directora del Casal: (Merxe Fornieles) T. 691133840
• Emails de contacte: info@einacooperativa.coop
infancia@abrera.cat
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