
ESCOLA MOLÍ DE FINESTRELLES

CASAL d’ESTIU

Adreçat a infants de 3 a 12 anys
Del 22 de juny al 31 de juliol 2020 



Des de l’any 2000
Flexibilitat, qualitat i proximitat

20 anys treballant per i amb les escoles

Creem projectes centrats en el treball en valors, la
coeducació, i l’autonomia fent sinergies amb l’entorn
més proper dels nens i nenes amb el nostre projecte
propi “amb mirada 360º”.

Potenciem les habilitats de cada infant, ajustem el ritme
del casal d’estiu i gaudim plegats d’aventures que no
oblidaran.

A Àbac mantenim l'esperit familiar, amb la segona
generació al capdavant, i comptem amb un gran equip de
professionals amb àmplia experiència en pedagogia i
lleure educatiu.

Entenem l’estiu com un moment de lleure educatiu
important en la vida dels nens i nenes. És per això que
l’aprofitem per proposar experiències que siguin font de
diversió, convivència, inclusió i aprenentatge.



Diversió i confiança  

Una proposta de lleure emocionant per a nens i nenes, 

amb contingut pedagògic de qualitat, amb un equip 

professional de confiança i una proposta de cuina 

saludable.

Experiències pels infants

Tranquil·litat per a les famílies

A mida-flexibilitat

Múltiples possibilitats 

per respondre al 

ritme de cada família: 

opció d’acollida 

matinal,  diversos 

horaris de casal 

Conciliació

Una eina per facilitar 

la conciliació 

professional i familiar 

amb propostes 

lúdiques i educatives.

Diversió temàtica

Un fil argumental 

guia cada sortida, 

activitat, gimcana, 

jocs d’aigua i taller i 

dona sentit a 

l’aventura d’estiu

Experiència

Professionals 

qualificats amb 

formació específica 

en lleure educatiu i 

experiència amb 

infants

Comunicació

Plataforma mòbil per 

a que la informació 

diària flueixi, 

compartint el dia a 

dia amb fotos i vídeos

Treball en valors

Projectes educatius 

basats en la 

coeducació, la 

interculturalitat, la 

educació emocional i  

la inclusió. 

Amb Mirada 360º

La proposta del casal, 

neix amb la voluntat 

de crear sinèrgies 

entre les entitats i 

recursos de la ciutat i 

de l’entorn . 

Proposta educativa

L’equip de lleure segueix 

la dinàmica del casal i 

copsa el ritme dels 

infants per a una millor 

adaptació de les activitats

Cuina saludable

Servei de menjador 

amb menú equilibrat, 

divertit, aliments 

frescs cuinats al dia . 



Una  samarreta exclusiva per a tots els nens i nenes participants. 

Polseres identificatives amb telèfon per sortides pels infants. 

Seguiment per part d’un equip tècnic qualificat. 

Oferim document online, díptic i cartelleria informatiu a les 
famílies explicitant totes les activitats que es realitzaran i el 
material necessari.  

El  Casal aporta



Valoració
Programació, realització i valoració 
del casal

Material
Material necessari pel desenvolupament 
de les activitats

Satisfacció
Qüestionari de satisfacció per les 
famílies

Assegurances
Assegurances: civil i d’accidents pel 
personal i els usuaris.

Matiners ( de 8h a 9h) opcional
Espai on els nens i nenes poden esmorzar ( que cal portar de casa) i gaudir d’un entorn 
tranquil per jugar, llegir i dibuixar entre d’altres, abans de l’inici de les activitats pròpies del 
casal. Cal inscripció prèvia per poder preveure el personal necessari.

El  Casal 

també aporta



Equip  educatiu format per:

❑Un equip amb un director i/o directora, monitors i monitores i monitoratge de 
suport coneixedors de l’espai, de la línea pedagògica de l’escola i dels
infants.

❑Ràtio i titulacions segons decret 267/2016.

❑Divertits, alegres, implicats, responsables, compromesos i amb moltes ganes 

de fer d’aquest estiu un ESTIU INOBLIDABLE.

Ampliem els requisits de titulacions exigits pel departament de Joventut. 

El 80% dels monitors/es que duen a terme el  casal d’estiu estan en disposició de la titulació de Monitor/a de 

Lleure infantil i Juvenil de la Generalitat de Catalunya.  



HORARI CASAL  
Matiners ( Acollida matinal): de 8h a 9h. Poden portar esmorzar de casa.

Torn matí: de 9h a 13h. 

Torn matí+dinar: de 9h a 15h. 

Es dinarà al menjador de l’escola amb càtering a càrrec de l’empresa CORE.

Torn matí+dinar+tarda: de 9h a 16:30h

Sortida PISCINA LA BASSA DE SANT OLEGUER els DIMARTS*: l’horari serà de 9h a 16:30h per a tots els 

infants.

Excursions els DIJOUS*: l’horari serà de 9h a 16:30h per a tots els infants.

El dijous 16 de juliol: nit de bivac pels infants inscrits aquella setmana.

❑ A partir de P5. 
❑A partir de les 20h. Sopar de carmanyola. Esmorzar a càrrec del casal.

Divendres amb família. 
❑Cada divendres, a les 15:15h a 16:30h us convidem a compartir el que hem fet amb nosaltres.

* NOTA: La setmana del 20 al 24 juliol:  Dimarts anem d’Excursió i Dijous a la piscina



Entrada i recollida dels infants durant el  casal

Entrada a les 9h*

❑ Ed.infantil i Primària: els infants 
entren per la porta principal i 
van sols cap als espais de 
referència. El director/a del 
Casal rep als infants i a les 
famílies.

* (Opció d’acollida de 8h a 9h)

Sortida a la 13h i a les 15h

❑ Els infants que marxen, els 
entrega el director/a de lleure 
per la porta principal.

Sortida a les 16.30h

❑ Ed.infantil i Primària: els 
entreguem per la porta 
principal. El director/a del casal 
fa l’acompanyament.

❖ Divendres amb família:
15.15h -16.30h

• Els pares, mares i  familiars dels nens i 
nenes participants del casal, esteu 
convidats els divendres a la tarda per 
compartir el què hem fet al llarg de la 
setmana. 



CASAL per a INFANTS DE 3 A 5 anys

SETMANES PROPOSTES TEMÀTIQUES

22 al 26 de juny Benvinguts!...va de CIRC

ENTREU, MIREU I GAUDIU....Volem apropar als infants al món del circ. Ens endinsarem en un món prodigiós ple d’acrobàcies,

d’equilibristes, de força, de talent, de màgia...amb diversió i pràctica d’altres activitats com jocs, excursió, espectacles i tallers Explicar

l’art del circ de manera tradicional, però també fer-los-hi arribar el missatge de modernitat i de fet social. El circ quan és art i del circ

quan és compromís, cooperació....

29 juny al 3 juliol L’art de menjar....!
Durant la setmana explicarem als infants l’art de menjar de manera tradicional i contemporània. Realitzaran tallers de creació i

elaboracions culinàries. Viuran la cuina tot despertant a través dels sentits el plaer de menjar. Parlaran, del menjar quan és cultura i

de la cuina quan és art.

6 al 10 juliol MOW! Art, cos i moviment
Prepara’t per experimentar a través de l’art, el moviment i la geometria per descobrir el nostre cos, els objectes i artistes plàstics. 
Utilitzarem els  recursos expressius del cos i del moviment per comunicar sensacions, idees, estats d’ànim i comprendre missatges 
expressats d’aquesta manera. Fomentarem la creativitat a través processos propis de creació mitjançant la dimensió plàstica. 

13 al 17 juliol El cosmos, l’espai i el Caos
Aquest cop farem un viatge per l’espai i ens enlairarem per conèixer els planetes que ens envolten , les estrelles, el sol i fins i tot

buscarem a habitants d’altres planetes. Ens convertirem en astronautes. Observarem i identificarem els elements del univers.

Observarem el nostra planeta Terra des de la Lluna.. I mentre anem i tornem de l’espai , farem tallers , jocs d’aigua, espais....

20 al 24 juliol Actuem per la terra!

Aquesta setmana proposem un conjunt d'activitats per motivar els nens i nenes a lluitar contra qui fa malbé el medi i crear entre tots i

totes accions de sensibilització. D’aquesta manera, l’experiència i el joc es converteixen en el motor de la motivació per comprendre

les relacions entre les nostres accions quotidianes i el metabolisme de la ciutat, i plantejar-nos nous reptes per millorar els nostres

hàbits.

27 al 31 juliol
“FESTA MAJOR” a Molí de 

Finestrelles. 

Les festes majors són el punt de trobada d’una comunitat. Una festa plena de tradicions culturals que fan gaudir plegats a tot un 

poble/ barri. A través de la creativitat, l’art, el moviment i la música crearem caps grossos, danses d’envelat, bestiari, dimonis..... per 

celebrar la nostra Festa Major. 

L’ART DE SENTIR



CASAL per a NENS i NENES de 6 a 12 anys

SETMANES PROPOSTES TEMÀTIQUES

22 al 26 juny Molt més enllà!...Tastet de CIÈNCIA
Ens introduirem dins del món de la ciència i la tecnologia d’una forma lúdica i divertida, observant com és present

en el que ens envolta i la seva necessitat. Els participants exploraran conceptes de ciència, tecnologia i

audiovisuals... aquests seran alguns dels ingredients per aquesta setmana de casal!

29 juny al 3 juliol REMENJA’MM...Cuina i reaprofita
Durant la setmana explicarem als infants l’art de cuinar i no llençar menjar. Farem un primer pas per fer front al

malbaratament alimentari. Elaborarem receptes senzilles, parlarem de la importància del consum responsable i

prendrem consciència de les conseqüències del malbaratament alimentari.

6 al 10 juliol
Llums, pantalla i acció!

Càmera i Acció !....durant aquesta setmana ens posarem a la pell dels/les propis guionistes, càmeres, directors/es

de rodatge, art i producció, maquilladors/es, tècnics/es de so, imatge i llum….per poder rodar un curtmetratge

cinematogràfic sense oblidar de divertir-nos. Una setmana per a experimentar amb el fonament més bàsic del

cinema.

13 al 17 juliol El cosmos, l’espai i el Caos
“Obro els ulls, veig l’espectacle del món i em meravello”: Farem tota mena d’activitats habituals d’un casal, però 

dedicades a l’astronomia: jocs, manualitats, explicacions,  audiovisuals, observacions amb telescopi...però sobretot 

ens divertirem molt.

20 al 24 juliol Actuem per la terra!

Aquesta setmana proposem un conjunt d'activitats per motivar els nens i nenes a lluitar contra qui fa malbé el

medi i crear entre tots accions de sensibilització. D’aquesta manera, l’experiència i el joc es converteixen en el

motor de la motivació per comprendre les relacions entre les nostres accions quotidianes i el metabolisme de la

ciutat, i plantejar-nos nous reptes per millorar els nostres hàbits.

27 al 31 juliol
“FESTA MAJOR” a Molí de 

Finestrelles

Les festes majors són el punt de trobada d’una comunitat. Una festa plena de tradicions culturals que fan gaudir 

plegats a tot un poble/ barri. A través de la creativitat, l’art, el moviment i la música crearem caps grossos, danses 

d’envelat, bestiari, dimonis..... per celebrar la nostra Festa Major. 

VIU EL GRAN VIATGE!



Activitats - Tallers amb MIRADA 360º

Entitats que col·laboren:



1a.setmana CASAL                           Organització setmana de 4 dies.

HORARI DILLUNS 22 DIMARTS 23 DIMECRES 24 DIJOUS 25 DIVENDRES 26
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8h-9h Acollida. Bon dia! ( Opcional)

9h-9:30h Entrada relaxada. Benvinguda

9:30h- 12:30h Tallers

Esmorzar ( portat de casa ) i

pati lliure

Espais i joc lliure

Tallers 360º

SORTIDA 

PISCINA LA BASSA

(Sabadell)

FESTA SANT JOAN

Taller 360º

tallers

Esmorzar ( portat de casa ) i pati

lliure

Espais i joc lliure

Tallers

Tallers 360º

Esmorzar ( portat de casa ) i

pati lliure

Espais i joc lliure

12:30h-13h Recollida Recollida Recollida

13h-15h Dinar

Espai tranquil i/o pista

Dinar

Espai tranquil i/o sorral, pista

Dinar

Espai tranquil i/o espai pista

15h-16:30h Sortim al Parc... Sobre rodes Festa amb famílies

16:30h La cloenda i recollida Arribada i recollida La cloenda i recollida



L’art de sentir
Casal temàtic

Educació infantil ( P3,P4 i P5) 

art música

HORARI BASE casal educació infantil 

Circ

medi ambient

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
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8h-9h Acollida. Bon dia! ( Opcional)

9h-9:30h Entrada relaxada a l’aula de referència

9:30h-

12:30h

Presentació i 

distribució a espais i 

tallers 

Tallers 360

-Anem al mercat

Tallers

Espais i joc lliure

Esmorzar ( portat de 

casa) i Pati lliure

SORTIDA 

PISCINA LA BASSA

(Sabadell)

distribució d’espais i 

tallers

Tallers 360

.- Anem al mercat

Tallers

Espais i joc lliure 

Esmorzar ( portat de 

casa) i Pati lliure

EXCURSIÓ 

Presentació i 

distribució d’espais i 

tallers

Tallers 360

Tallers

Espais i joc lliure

Esmorzar ( portat de 

casa ) i pati lliure

12:30h-13h Recollida Recollida Recollida

13h-15h Dinar 

Espai tranquil i/o sorral, 

pilota a la pista

Dinar

Espai tranquil i/o pati

Dinar

Espai tranquil i/o pati

15h-16:30h Anem al Parc Espai motriu: Sobre 

rodes

Activitats amb 

famílies.

16:30h La cloenda i recollida Arribada i recollida La cloenda i recollida Arribada i recollida

Nota: la setmana del 20 al 24 de juliol “Actuem per la Terra” es fa 

excursió el dimarts i piscina el dijous.



MOW! Art, cos i moviment

Taller de espirografia i moviment corporal: ens 
aproparem a l’art de crear dibuixos de formes 
geomètriques a partir del moviment del nostre propi 
cos. 
*Taller Balla'm un llibre: apropem el moviment 
contemporani a l’entorn de l’infant.
* Taller El cos amb geometria: treballem el cos i 
proposem realitzar una activitat plàstica on es 
relacionen els sentiments, l’art i la geometria a través de 
l’observació del quadre Ballant per por de Paul Klee.

Activitats 360º :
• Taller de Circ/dansa  amb l’escola Timbal.
• Taller de dansa contemporània amb Àrea.

Benvinguts...Va de CIRC!

Del 22 al 26 de juny
*Taller de Clown: treballarem l’expressió 
corporal-gestual i la veu.
*Taller de maquillatge: ens convertirem en 
personatges de circ.
*Taller de sensacions corporals: gaudirem 
del cos mitjançant el ball, el moviment el joc, 
la dramatització, el riure i la relaxació. 
*Taller de màgia: aprendrem a fer 
encanteris, pocions, botànica i algun truc 
també.....
Taller d’equilibristes: anirem per sobre la 
corda, saltarem, anirem amb xanques…..

PROPOSTA DE TALLERS TEMÀTICS: DILLUNS, DIMECRES i DIVENDRES

Festa Major 

Del 6 al 10 de juliol

*Taller de Capgrossos.
*Taller Danses de Festa Major: aprendrem danses 
de festa major i crearem la nostra pròpia dansa.

Activitats 360º :
• Taller a càrrec del Timbal. 
• Taller a càrrec d’Àrea.
• Taller de batucada amb Galeta percussió.
• Dijous 30 juliol: Taller de biodiversitat

El cosmos, l’espai i el caos

*Taller d’art i astronomia : podrem conèixer i 
observar diferents quadres de pintors, i cadascú  
interpretarà i recrearà el seu propi quadre amb 
diferents materials plàstics.
*Taller de moviment còsmic: aprendrem a 

moure’ns per l’espai.
*Taller Exploradors de l’espai:  descobrirem 

com és la nostra Lluna, quants Planetes hi ha i 
quina és l’Estrella més important. 
*Taller Planetàrium coneixerem diferents 
planetes i en podrem construir un.

Tallers 360º
• Mirem el cel amb telescopi (Dijous nit de 

vivac). 

Del 13 al 17 de juliol
L’art de menjar

*Taller Sensorial “Quin aliment és? “: descobrirem 
diferents aliments a través de les seves textures, 
olors, gust....preparats? 
*Taller de Reaprofitem fem: aprendrem a fer 

Magdalenes de pastanaga i a fer gelats de fruita i 
ens els menjarem de postres per dinar.
*Taller de Creació: Creem pintura natural 
reaprofitant fruites i verdures. 
* Taller “Fem experiments amb aliments”.
* Taller “Creem el nostre hort” ( reaprofitament): 
per uns dies ens convertim en Pagesos 

Activitats 360º:
• Dilluns 29 de juny:  taller de reaprofitament.
• Dijous 2 juliol: Anirem al port pesquer de 

Vilanova i la Geltrú i farem un taller on 
descobrirem les arts de pesca i coneixerem
l’ofici de pescador.

Del 29 juny al 3 de juliol

Aquestes propostes de tallers poden variar depenent del 

número d’infants inscrits. 

Actuem per la Terra

*Taller de paper reciclat: aprendrem a fer paper reciclat.
*Taller de “Les aventures d'una llavor”: aprendrem a  reconèixer el cicle d'una planta i descobrirem els 
diferents animals que habiten a un hort i la seva importància en el seu funcionament.
*Taller del jardí de les deixalles prendrem consciència de totes les coses que llencem a la brossa i 
transformarem els envasos en obres artístiques.
*Taller de la dansa de la pluja reflexionarem sobre la importància de l’aigua i les utilitats que té per a l’home i 
aprendrem a fer-ne un bon ús.
*Taller d’Art salvatge:  aprendrem respectar i prendre consciència dels elements del paisatge que ens 
envolten i les seves propietats estètiques. Expressarem la creativitat a través d’elements naturals i crearem 
obres artístiques efímeres (land art).

Activitats 360º
• Campanya de sensibilització “ fundació Mona”
• Dilluns 20 de juliol: Taller sobre  la contaminació atmosfèrica. 
• Dimecres 22 de juliol: Taller sobre l’ús de l’aigua.

Del 20 al 24 de juliol

Activitats inclusives!

Hem pensat específicament aquestes
activitats perquè hi pugui participar
qualsevol infant independentment de
si pateix alguna discapacitat física,
sensorial o intel·lectual.

Del 27  al 31 de juliol



▪ Espai tranquil. Ambient relaxat perquè els infants puguin gaudir d’un espai per mirar contes, 
pintar, descansar....

▪ El sorral. Un ambient tranquil on gaudir d’una estona de joc i construccions, i contactar amb la
terra.

▪ Espai de construccions. Tot allò que serveix per imaginar i materialitzar una construcció
(materials, elements de múltiples formes, consistències i mides, estructures….).

▪ Espai motriu. Oferirem als infants diferents estructures perquè puguin construir circuits i
satisfer d’aquesta manera les seves necessitats motrius.

▪ Espai Caseta de joc simbòlic: En aquest ambient els infants trobaran un petit món, on a través
del joc podran representar escenes de la vida quotidiana, i poder-les expressar segons les
seves vivències i experiències personals.

GAUDIREM DURANT ELS DIES DE LA SETMANA, DELS SEGÜENTS ESPAIS:

Aquestes propostes d’espais poden variar depenent del número d’infants inscrits. 



Viu el Gran Viatge!

Casal temàtic

Primària ( 1er a 6è) 

l’Espai

cinema

HORARI BASE casal Primària

dansa

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
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8h-9h Acollida. Bon dia! ( Opcional)

9h-9:30h Entrada relaxada. Benvinguda

9:30h-

12:30h
Taller 360º

Tallers

Espais i joc lliure

Esmorzar ( portat de casa) 

i Pati lliure

SORTIDA PISCINA 

LA BASSA DE SANT 

OLEGUER

(Sabadell)

Taller 360º

Tallers

Esmorzar ( portat de casa) 

i Pati lliure

Espais i joc lliure

EXCURSIÓ

Tallers

Tallers 360º

Esmorzar ( portat de 

casa ) i pati lliure

Espais i joc lliure

12:30h-13h Recollida Recollida Recollida

13h-15h Dinar 

Espai tranquil i/o  pista

Dinar

Espai tranquil i/o pista

Dinar

Espai tranquil i/o pista

15h-16:30h Sortida a parcs ciutat/ 

equipaments públics 

Sobre rodes Festa amb famílies

(15.15h a 16.30h)

16:30h La cloenda i recollida Arribada i recollida La cloenda i recollida Arribada i recollida

Nota: la setmana del 20 al 24 de juliol “Actuem per la Terra” es fa 

excursió el dimarts i piscina el dijous.



Molt més enllà!...Tastet de CIÈNCIA

Del 22 al 26 de juny
*Taller “viatjarem en el temps”: coneixerem els grans 
descobriments científics. Anirem a diferents èpoques per 
aprendre dels grans investigadors i les grans científiques 
tot realitzant els seus experiments més significatius. 

*Taller ens cuidem: aprenem a fer la nostra pròpia pasta 
de dents

*Taller la ciència i el cervell: descobrirem que el nostre 
cervell ens fa veure coses que no són del tot certes i farem 
activitats per treballar-ho.

*Taller d’experiències coneixerem el perquè de moltes 
coses, potenciant l’afany innat per conèixer dels nens i 
nenes. Oferirem activitats i mitjans adequats a la seva edat 
per tal de poder-ho investigar.

*Taller de Drawboats farem una introducció al món de la 
robòtica tot creant un robot primari que ens ajudarà a 
crear noves creacions artístiques.

PROPOSTA DE TALLERS TEMÀTICS: DILLUNS, DIMECRES i DIVENDRES

Remenja’mm...

cuina i reaprofita

*Taller de Reutilitza’m: proposem fer receptes amb els 
aliments que ens sobren. Els nens i nenes es convertiran en 
grans cuiners i faran les seves pròpies creacions. Treballem el 
reaprofitament i el malbaratament dels aliments.
Crearem vídeos-receptes: 

.- Recepta de founde de fruites.

.- Reaprofitem fruita per a fer gelats

.- Fem postres amb gelatina. 

Activitats 360º:
• Espilogadors: Taller de sensibilització al malbaratament. 
• Dimecres 1 juliol: Taller de reaprofitament alimentari.
• Dijous 2 juliol: Anirem al port pesquer de Vilanova i la 

Geltrú i farem un taller on descobrirem les arts de pesca i 
coneixerem l’ofici de pescador.

Del 29 juny al 3 de juliol

Aquestes propostes de tallers poden variar depenent del número d’infants inscrits. 

Activitats inclusives!
Hem pensat específicament aquestes activitats perquè hi pugui participar qualsevol infant
independentment de si pateix alguna discapacitat física, sensorial o intel·lectual.

Llums, pantalla i acció!

* Taller Parlant amb el gest: Ssssh! Silenci! Expressió corporal al
cinema mut. Potenciarem les facultats gestuals dels nens i nenes
basant-se en el cinema. Utilitzant com a base films muts
s’experimentarà amb el gest per mostrar sensacions, emocions,
conflictes...
ENTRE TOTS CREEREM LA NOSTRA PEL·LÍCULA.

*Taller Joguines òptiques: experimentarem amb el principi de la 
persistència retiniana a través de les joguines òptiques. Els infants 
aprenen a construir diverses joguines  i incloure’ls com a recurs 
expressiu en llur aprenentatge.

*Taller El primer cinema. Ombres xineses: apendrem a valorar els 
elements quotidians d’una aula, les pròpies mans o els elements 
retallats com a possibilitats per explicar una història o, simplement, 
com un element de diversió. 

Activitats 360º:
• Dimecres 8 de juliol: taller de cinema a càrrec de la Federació 

catalana de Cineclubs i la Filmoteca de Catalunya.
• Tallers amb Timbal i Àrea.

Del 6 al 10 de juliol



PROPOSTA DE TALLERS TEMÀTICS: DILLUNS, DIMECRES i DIVENDRES

Aquestes propostes de tallers poden variar depenent del número d’infants inscrits. 

El cosmos, l’espai i el caos

*Tallers paral·lels:
.- Taller construïm el Sistema solar. 
.-Taller de nebuloses. 
.-Taller de constel·lacions. 
.- Taller d’aurores boreals.

Activitats 360º:
• Observació del cel, 
• Activitats artístiques per Timbal i Àrea.
• APs - Conscienciació de  la contaminació 

plàstica que viuen els paratges naturals a 
través de fer un Plogging (modalitat de 
cursa amb la recollida de deixalles) i 
combinem l’esport i el respecte a la 
natura. Amb la col·laboració del Parc 
Natural del corredor.

Del 13 al 17 de juliol

Actuem per la Terra

*Taller “mirem el poble per un forat”: observarem i reflexionarem 
sobre la cura i la protecció del medi. Passejarem per l'entorn urbà 
per fotografiar accions incíviques i nocives per al medi i per descobrir 
si els diversos paratges compleixen o no amb el que entenem com un 
ambient saludable. Les fotografies les exposarem al casal per crear 
consciència a la comunitat i evitar les accions no desitjades. 

*Taller “ cantem i dansem per la terra” creerem entre tots una  
cançó i dansa i si esdevé un espectacle per prendre consciència del 
medi ambient.

*Taller de ReciclART: donarem una segona oportunitat a objectes
convertin-los en obres d’art úniques.

Activitats 360º:
• Campanya de sensibilització “ fundació Mona”
• Dilluns 20 juliol: taller de reutilització de roba.
• Divendres 24 de juliol: Visita-taller a la Fàbrica del sol.

Del 20 al 24 de juliol

Activitats inclusives!
Hem pensat específicament aquestes activitats perquè hi pugui participar qualsevol infant
independentment de si pateix alguna discapacitat física, sensorial o intel·lectual.

Festa Major

*Taller de Capgrossos.
*Taller Danses de Festa Major aprendrem 
danses de festa major i crearem la nostra 
pròpia dansa.
*Taller d’instruments.

Activitats 360º :
• Taller a càrrec del Timbal. 
• Taller a càrrec d’Àrea.
• Dijous 30 de juliol: Taller de biodiversitat
• Divendres 31 de juliol: Taller de batucada 

amb Galeta percussió.

Del 27  al 31 de juliol



GAUDIREM DURANT ELS DIES DE LA SETMANA, DELS SEGÜENTS ESPAIS:

• Espai tranquil. per que els nens i nenes puguin gaudir d’un espai per llegir, mirar contes, escriure històries,
i jugar amb les paraules.

• Espai Caseta : En aquest ambient els nens i nenes trobaran diferents propostes de joc que podran utilitzar
lliurement.

• Espai de Produccions. els nens i nenes podran crear tot allò que la seva ment imagini amb diferents
materials: fang, pintura, plastilina, colors, fulls...

• Espai d’art: tindrem un espai on podrem gaudir de l’art a l’aire lliure. Podrem pintar, dibuixar.....

Aquestes propostes d’espais poden variar depenent del número d’infants inscrits. 



EXCURSIONS CASAL  infantil i Primària

DIJOUS  9 JULIOL

El sot de l’infern al Montseny

Una passejada per dins el bosc de castanyers, alzines i 

roures per recollir fulles i fruits. La ruta la iniciem a la 

Plana del coll on hi ha zona de pícnic i font per dinar.

DIJOUS 16 DE JULIOL

La Plana del Corredor
( Parc Natural del Montnegre i corredor)

Excursió senyalitzada que transcorre per camins amples
i corriols de pendents suaus. Per gaudir de la natura i el
paisatge.

DIMARTS 21 DE JULIOL

FUNDACIÓ MONA a 

Riudellots de la Selva

Una proposta d'educació ambiental  amb l'objectiu 
de fomentar  valors de respecte i empatia cap als 
animals i el medi natural.

DIJOUS 30 DE JULIOL

Parc de Can SAM

(Santa Coloma de Gramanet

On gaudirem de la bellesa dels seus jardins i 

descobrirem la seva riquesa vegetal i faunística que 

hi fa vida. 

EXCURSIONS AMB AUTOCAR

DIJOUS  2 JULIOL
Al port pesquer i Parc de Riba Roges de 

Vilanova i la Geltrú

Aquestes propostes d’excursions 
poden variar segons les necessitats 

del casal i la meteorologia del 
moment.

Al Port pesquer farem una taller i descobrirem l’art de
pescar, els diferents peixos i l’ofici de pescador.

Al Parc de Riba Roges gaudirem dels espais verds i
d’esbarjo a prop de la platja.



DIMARTS PISCINA 

La Bassa de Sant Oleguer

(Sabadell)

Piscina amb més de 100 metres de diàmetre, tobogans, circuits d’aventura, zona de
pícnic i gespa per estar ben còmode.

SORTIDA PISCINA CASAL  infantil i Primària

SORTIDA AMB AUTOCAR

16:30h

Nota: la setmana del 20 al 24 de juliol “Actuem 

per la Terra” anem a la piscina el dijous 23 juliol



SETMANAL

❑ 1 got per veure aigua amb el 
nom marcat. 
(Ed. Infantil).

❑ Un paquet de Tovalloletes 
humides. 
(Ed. Infantil).

❑ Una muda de recanvi amb la 
bossa i la roba marcada amb el 
nom de l’infant. 
(Ed. Infantil).

MATERIAL NECESSARI  

DIARI
❑ Motxilla amb esmorzar.

❑ Crema solar posada de casa i 
repel·lent de mosquits.

❑ Gorra pel sol.

❑ Roba còmode  i calçat adequat per fer 
el casal. Si cal, roba de recanvi.

DIA D’EXCURSIÓ
❑ Samarreta del casal i gorra.

❑ Esmorzar. 

❑ Pícnic els que no tenen contractat el 
servei de menjador.

❑ Calçat adequat (bambes o botes 
muntanya) per anar  d’EXCURSIÓ.

❑ Roba còmode i calçat adequat per 
fer-la. Si cal, roba de recanvi  (Ed. 
Infantil).

❑ Cantimplora i/o  ampolla d’aigua. 

❑ Motxilla d’atac (esquena) per posar  
dintre el menjar, gorra, crema solar, 
aigua......

DIA PISCINA
❑ Samarreta del casal i gorra.

❑ Esmorzar. 

❑ Pícnic els que no tenen contractat el 
servei de menjador.

❑ Cantimplora i/o  ampolla d’aigua. 

❑ Banyador, tovallola, calçat d’aigua 
adequat (calçat d’aigua lligat) i 
crema solar per la piscina.

❑ Braçalets de piscina per infants de 
P3 a P5. OBLIGATORI.

❑ Roba còmode i calçat adequat per 
fer sortida. Si cal, roba de recanvi 

(Ed. Infantil).

❑ Motxilla d’atac (esquena) per posar  
dintre el menjar, gorra, crema solar, 
aigua, tovallola piscina,  etc.

TOTA LA ROBA HA D’ANAR MARCADA AMB EL NOM I COGNOM 



Proposta de PÍCNIC EXCURSIONS al Casal
Pels Infants que tenen contractat el servei de dinar 

• 1 entrepà  de truita, de pollastre o de llom... 

• 1 entrepà  d’embotit ( pernil dolç, tonyina,...) i/o formatge. 

• aigua 33cl. 

• Fruita variada: poma i pera.

Ed. Infantil els entrepans són de pa de viena Primària els entrepans són de pa

Els entrepans no porten tomàquet. Van amb un raig d’oli d’oliva extra.

Es tenen en compte les al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.

* Per aquelles famílies que teniu contractat el servei de dinar, però a les sortides voleu dur el pícnic i/o carmanyola de casa, 
cal que aviseu alhora de fer la inscripció al casal.



MODALITATS DE CASAL HORARIS PREUS
22 al 26 juny

Matiners (opcional) De 8h a 9h 12,00 €

Casal matí (inclou dos dies sencers d’excursió i

no inclou pícnic).
De 9.h a 13h 89,00 €

71,20€

Mitja jornada (inclou dinar i dos dies sencers

d’excursió)
De 9h a 15h 113,00 € 90,40€

Tot el dia ( inclou dinar ) De 9h a 17h 121,00 €
96,80€

Pícnic esporàdic (pel dia d’excursió) 3,00 €

Dinar esporàdic De 13h a 15h 6,20€

Les famílies dels infants participants al casal podreu triar les dates i les franges horàries que millor s’ajustin a les vostres necessitats. Els preus per

setmana dels serveis ofertats són:

• 5% de descompte en totes les modalitats a partir de 4 
setmanes o més.

• 5% a partir del segon germà.

* Els descomptes NO són acumulables

❑ 1er pagament:
• 6 de juny de 50€ per domiciliació bancària de la 

Bestreta (import no retornable). 
❑ 2on pagament. 

• abans del 22 de juny corresponent a la part 
restant de l’import del casal per domiciliació 
bancària.

*L’import serà retornat en un 50% en cas d’incidència 
mèdica justificada que impossibiliti la realització del casal.
*Si sol·liciteu una beca, no us caldrà pagar res fins que 
sapigueu si us atorguen la beca o no.
*Es retornarà la totalitat (inclosa Bestreta) en cas de 
cancel·lació del casal per situació de Covid-19. 

• A la inscripció que obtingui una beca no se li aplicarà cap 
descompte.



❑ Les inscripcions per les famílies de 
l’escola  es faran on-line a través d’un 
formulari Google. Cal entrar en aquest 
link per sol·licitar el registre 
d’inscripció

https://forms.gle/KFREd2xUiDc1UoBp7

COM FAIG L’INSCRPICIÓ

❑ Les inscripcions per les famílies 
de fora l’escola  es faran a través 
del web de l’Ajuntament de 
campanya de vacances a partir 
del dissabte 25 d’abril : 
www.vacances.barcelona.cat

❑ Un cop realitzada caldrà omplir 
el formulari Google intern del 
casal que rebreu per e-mail.

SOL·LICITUD AJUT ECONÒMICS

(del 25 d’abril al 19 de maig)

Inscripcions del dissabte 25 d’abril al divendres 15 de maig  inclòs

https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-
families

❑ Les persones interessades hauran de 
consultar la web informativa dels ajuts:

Per qualsevol dubte, informació i/o inscripció,  us podeu adreçar també al 93. 360. 10. 44 de dilluns a divendres  
de 9h a 14h i dimarts i dijous de 15h a 17h. O enviar un correu a info@abacserveis.com

https://forms.gle/KFREd2xUiDc1UoBp7
http://www.vacances.barcelona.cat/
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families
mailto:info@abacserveis.com


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

✓Autoritzacions signades (trobareu un 
arxiu adjunt al formulari Google d’inscripció).

✓Fotocòpia targeta sanitària de 
l’infant.

✓Fotocòpia DNI (de la mare , pare 
o tutor/a legal de l’infant).

✓1 Foto  carnet de l’infant.

TOTA la documentació s’ha 
d’entregar abans d’iniciar el casal:

❑ Via on-line escanejada al correu 
info@abacserveis.com

❑ Presencialment quan es pugui. 

mailto:info@abacserveis.com


Durant els casals, també fem servir les següents eines de comunicació. Durant els Casals d’Estiu, així com durant les 
setmanes prèvies d’informació i inscripció a 
aquests, disposem de la nostra web, les webs 
de les escoles i AFAS  amb un apartat dedicat 
exclusivament als casals d’estiu .

És l’eina fonamental mitjançant la qual les 
famílies podeu: 

1. Tramitar la inscripció on-line als 

diferents casals. 

2. Consultar la informació referent a les 

característiques i continguts 
de cada casal.

PLA DE COMUNICACIÓ

ESPAI WEB  

https://www.abacserveis.com/

XARXES SOCIALS

ENVIAMENT E-MAILS 

En totes elles es té cura de la imatge del menor (acomplim amb la 
LOPD), motiu pel que és la família qui autoritza o no la possibilitat de 
que el seu/va fill/a participi en els reportatges setmanals o recull 
d’imatges on s’identifiqui clarament la imatge de l’infant.

Web de l’AFA: 
https://ampamolidefinestrelles.cat/

https://www.abacserveis.com/
https://ampamolidefinestrelles.cat/


Amb les notificacions que trobarem a l’escola i que 
tindrà també la coordinadora del casal

info@abacserveis.com
(cal posar nom de l’escola i nom de l’infant)

93.360.10.44 (Serveis centrals Àbac).

687.51.38.58 (Mòbil de contacte).

Comunicacions i Incidències durant el casal 

mailto:info@abacserveis.com


1 excursió de tot el dia en autocar a la setmana
1 sortida de tot el dia a la piscina en autocar a la setmana
1 nit de casal amb esmorzar inclòs
Sortides per l'entorn proper
Gimcanes, jocs d’aigua, tallers, experimentació....
Polseres de seguretat i samarreta del casal
Activitats amb mirada 360º d’intercanvi amb experts de 
l’entorn

Un programa pedagògic de lleure educatiu

pensat per gaudir de l’estiu d’una forma

divertida i participativa alhora que aprenen i

desperten la seva imaginació i creativitat.

Raons per inscriure-s'hi

CASAL sostenible i respectuós amb el medi natural

El casal com a espai generador de canvi:
• Reduir el consum d’energia de les instal·lacions
• Reduir el consum d’aigua i el seu malbaratament
• Promovem una correcta gestió de residus i 

eduquem els usuaris sobre la nostra petjada 
ecològica

• Potenciem les activitats pedagògiques de 
coneixement i respecte de l’entorn natural

• Incorporem una cuina sostenible i de proximitat  


