
 
 
 

LES NORMES BÀSIQUES DEL CASAL D’ESTIU —> Cal respectar els horaris 

d’entrada i sortida del Casal d’ Estiu. —> En hores de Casal, els infants no 

podran sortir del recinte escolar. Només ho faran amb els/ les 

responsables del Casal, o si els vénen a recollir els seus pares/mares o 

persona adulta autoritzada. Si els nens/es han de sortir en un horari 

diferent de l’habitual, s’haurà d’avisar amb antelació al responsable del 

casal —> En cas de que la persona que hagi de recollir a l’infant no sigui el 

pare/mare o persona habitual, caldrà omplir i lliurar la corresponent 

autorització signada. —> Si un nen/a ha de prendre de forma fixa o 

esporàdica algun medicament, s’haurà d’informar mitjançant una nota al 

monitor/a i/o responsable. Caldrà escriure el medicament, el nom del 

nen/a, el grup, l’hora de medicació, la durada i la quantitat (veure 

document adjunt) —> En cas de que algun nen/a pateixi alguna al·lèrgia o 

malaltia a tenir present, s' haurà de notificar al responsable mitjançant un 

justificant mèdic 

RESPONSABLES I TELÈFONS DE CONTACTE Durant el Casal disposeu del 

telèfon i correu electrònic de : “el mon éxtraescolar.com” per a qualsevol 

dubte, modificació i/o incidència que vulgueu comentar.  

Telèfon: 647820304 Correu electrònic:info@elmonextraescolar.com Així 

mateix.  

Per contactar amb el casal dels petits el telèfon serà el del responsable 

d’infantil SERGIO CAÑABATE 605836992 

 

AMB EL PETIT PRINCEP I ELS SEUS AMICS 

 

 

 

SEUS AMICS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

DADES BÀSIQUES DEL CASAL D’ESTIU  

Dies de funcionament: Del 27 de juny al 29 de juliol  

Lloc: Escola ÀNGEL GUIMERA  

Horari Base:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(L’horari de les activitats es podrà modificar en funció de les necessitats concretes o variables en la 

programació prevista).  

EL SERVEI D’ ACOLLIDA: MATÍ I/LUDO  L’horari serà de 7:30  a 9h al matí i de 17 a 

18h de tarda. El matí és un moment per a rebre als infants, acollir-los i gaudir 

d’una estoneta lúdica i relaxada previ a l’ inici de l’activitat de casal. La tarda en la 

mateixa línia, és una estona de joc tranquil, d’espera i comiat. Les famílies poden 

deixar als infants a l’acollida matí de7:30 a 8:45 hores. L’horari per a recollir els 

infants a l’acollida tarda és de 17:30 a 18:00 hores. Totes les famílies que ho 

desitgin poden accedir a aquests dos serveis de manera fixa o esporàdica.  

Per fer- lo de forma esporàdica cal avisar a la responsable (Trini)dia abans.  

_ EL SERVEI ESMORZAR FIXE inclou l’esmorzar cada dia del servei (llet amb 

cereals, galetes i pa de pessic amb xocolata).  

 

 

L’EQUIP DE MONITORS/ES : Responsable Casal Petits: Sergio Cañabate. 

- P-3 : LORENA GALLEGO 

- P-4: BETTY 

- P5: CARLA GARCIA I SERGIO CAÑABATE 

 

*Monitors reforç si calguessin:  

 Laia Guimerà. 

 Joan  Lara. 

  

Coordinació menjador i acollides: Trini Fernández  

 

  QUÈ CAL PORTAR AL CASAL? 

 Cada dia l’ esmorzar de les 10:30 de casa. 

 Cada dia berenar, si es queden jornada complerta. 

 Cada dia posat  calçat esportiu (no sandàlies ). 

 Cada dia el banyador, gorra pel sol , sabatilles de goma cordades , una 

tovallola .Els infants portaran la crema posada de casa i els monitors/es a 

mig matí la tornaran a posar(de la nostra)no portar de casa!! 

 Cada dia a la motxilla: una muda de roba interior i una samarreta. 

 Cada dia TOTA LA ROBA MARCADA AMB EL NOM 

 1 muda de recanvi per deixar al casal. 

 Una capsa mocadors I tovalloletes per deixar al casal. 

Horari  activitats 

7:30 – 9:00 BON DIA acollida  

9:00-9:15 Bon dia- Rebuda casal 

9:15 a 10:30 Activitats i jocs 

10:30 a 11:00 Esmorzar 

11:00 a 12:00 Activitats i esport 

12:00 a 12:45 Jocs d’aigua 

12:45 a 13:00 Recollir i canviar-se  

13:00  sortida 

13:00 a 15:00 menjador 

15:00 Sortida 

15:00 a 15:15 Espai de paraula 

15:15 a 16:30 Activitats i jocs  

16:30 a 17:00 Temps d’esbarjo/  berenar 

17:00  Sortida 

17:00 a 18:00 Espai LUDO  



 
 
 

EL CENTRE D’INTERÈS: EL PETIT PRÍNCEP El Centre d’Interès és part essencial de 

la metodologia que emprarem, entenent-lo com el fil conductor del Casal , l’eix 

conductor per a motivar i engrescar els infants a participar activament en les 

activitats ofertes. L’ambientació del Casal, la decoració de les sales, les activitats, 

els contes i les festes giraran entorn a un tema escollit. El centre d’interès ha 

d’estar ple de continguts educatius i, alhora, suficientment atractius com per a 

engrescar als nens i nenes del Casal. De la mà del PETIT PRÍNCEP I DELS SEUS 

AMICS DE FICCIÓ els infants petits seran convidats a viatjar a una galàxia llunyana 

i imaginària, la “galàxia del Petit Príncep”. El personatge, un nen inquiet i 

aventurer, ha aterrat a la terra per fer noves amistats i per donar a conèixer el 

seu univers. El Petit Príncep és un infant molt curiós i sempre es fa moltes 

preguntes: Què té la xocolata que a tothom li agrada? On es produeix la 

xocolata? Realment la xocolata agrada a tothom? Què passaria si s’acabés 

l’aigua? Per què els infants es passen hores i hores asseguts davant de la 

televisió? Això no és molt avorrit? El sofà no es queixa? Totes aquestes qüestions 

i més tenen al Petit Príncep ben encuriosit. Ell que viu en un planeta tant petit on 

només hi viu una rosa i és feliç veien postes de sol. Fins i tot un dia en va veure 

més de quaranta. Sabeu què són les postes de sol? El Petit Príncep proposarà als 

infants petits un viatge a la seva galàxia per a què coneguin els seus planetes i 

després li expliquin les seves vivències: Què han vist? Com s’han sentit? Què han 

après? Què proposen fer? Durant el viatge farem diferents tallers on quedi palès 

cada un dels planetes que van coneixent. Els planetes, per les seves 

característiques, actuen com a personatges. Tots diferents i singulars, tenen una 

particularitat en comú: els agrada fer un munt de preguntes. però això no es tot . 

CADA SETMANA EL PETIT PRINCEP APAREIXERÀ AMB UN AMIC DE FICCIO, i 

junts aniran explorant aquest món ple de misteri i d’enigmes.  

INFORMACIÓ GENERAL DE LES ACTIVITATS —> La programació concreta 

de cada setmana estarà penjada al grup de whatssap de les famílies i es 

penjarà a la porta d’entrada de l’escola. Al casal hi haurà jocs d’aigua cada 

dia. Ens mullarem i remullarem.  

Dijous 14 de juliol farem un parc aquàtic. Farem una excursió pels voltants 

de l’escola dijous 21 de juliol. Cada divendres a las 12:30 aniran a veure 

l’espectacle dels grans. El divendres 29 de juliol: una gran festa final del 

casal.(les setmanes 3ra i 4a el casal es farà en angles de 9h a 13h) 

ENTRADA I SORTIDA DEL CASAL: els infants sempre entraran amb les 

seves famílies per la porta de dalt(pàrquing) a les 9:00 i els podran 

acompanyar fins al pati cobert (9:05) les famílies han de marxar. La 

sortida també es farà per aquesta porta i llavors les famílies han d’esperar 

fora del recinte i els monitors trauran als nens. 

PLANNIG D’ACTIVITATS:  P-3/P-4/P-5 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Bon dia Bon dia Bon dia Bon dia Bon dia 

Introducció 
del centre 
d’interès . 
Activitat 

relacionada 
amb la 

temàtica de 
la setmana 

  
Gran mural i 
circuits 
esportius 

 
Jocs 
cooperatius 
i gimcanes  

 Explorem la 
nostra 
muntanya 
amb e petit 
Princep i... 

Cloenda del 
centre 
d’interès , 
espectacle 
infantil 

Jocs d’aigua  Jocs d’aigua  Jocs d’aigua  Jocs d’aigua  Jocs d’aigua  

                                                Recollida i espai de paraula  

 



 
 
 

EL RITME Els Casals d’Estiu han de mantenir un ritme equilibrat entre la 

dinàmica i organització diària, les activitats plantejades i ritmes dels 

diferents grups d’infants. Per edat els grups tindran un ritme propi 

depenent de varis factors com la maduresa física i psíquica individuals i 

interrelacions i combinacions grupals. És del tot essencial observar i 

atendre les necessitats i característiques individuals, vetllant pel benestar 

físic, psíquic i emocional dels infants, procurant les activitats més adients. 

L’avaluació diària de l’activitat ens permetrà recollir la informació 

necessària i adoptar els recursos adients per reconduir el ritme del casal. 

D’aquesta forma, podrem oferir als nens i nenes participants les activitats 

i actituds més adequades a les seves necessitats, demandes i interessos. 

La dinàmica i capacitat organitzativa de l’equip ha de poder ser 

suficientment flexible per a poder reconduir i reorganitzar-se en funció de 

les necessitats. 

ORGANITZACIÓ DEL GRUP D’INFANTS A l’hora de confeccionar els 

diferents grups de nens i nenes del Casal, ho hem fet atenent a les 

diferents edats, mirant de respectar la continuïtat dels grups d’edat dels 

cursos i cicles escolars. En tot cas, també hem hagut de tenir en compte el 

total d’infants participants i nombre d’infants per edat. 

SERVEI DE MENJADOR L’horari del menjador es de 13 a 15hs. Els infants 

dinaran durant la primera hora. El menjador es farà amb SERVEI 

CARMANYOLA: vosaltres porteu el dinar  en un taper amb el nom , tant al 

taper/carmanyola com a la bossa on anirà a la nostra nevera. NO DEIXAR 

MAI A LA MOTXIL.LA SEMPRE DONAR AL MONITOR/A DEL NEN AL MATI 

EN ARRIBAR!! Nosaltres posem els estris per dinar, l’aigua, el pa, les 

salses, i el postre cada dia.  Altra opció és nosaltres posem el dinar : 

MENÚ MASSANA* +SERVEI CARMANYOLA . L’estoneta de lleure els infants 

gaudiran d’una estona de joc lliure. Es convidarà a gaudir d’una estona de joc 

tranquil (jocs de taula, contes, de rotllana...) Les famílies podran recollir als seus 

fills de 14’45 a 15hs, hora en que es tanca el servei. El Menú es penjarà a 

l’entrada de l’escola el primer dia i es penjarà al grup de whatssap. Per als 

infants amb algun tipus d’intolerància o al·lèrgia hi haurà un menú 

específic. Totes les famílies que ho desitgin poden accedir al MENU 

MASSANA DE FORMA FIXA O ESPORADICA. Els menús Massana es paguen 

cada divendres al mati segons menús que s’han consumit.  

 Hi haurà opcions d’horaris especials migdia: 13:30/15:30 (mitja 

hora acollida) . 

 

OBJECTIUS MARC —> Gaudir i participar activament de les activitats 

proposades al Casal. —> Potenciar el desenvolupament i creixement 

personal de l'Infant. —> Treballar l’adquisició i consolidació d’hàbits, 

habilitats i normes que afavoreixin el desenvolupament social de 

l'Infant. —> Potenciar les interrelacions positives entre els infants. —> 

Fomentar la participació democràtica, la implicació i el compromís en les 

actuacions i activitats proposades. —> Potenciar la comunicació i relació 

positiva entre els infants. —> Fomentar la resolució pacífica dels 

conflictes mitjançant la paraula i l’acord. —> Implicar als pares i mares 

en la dinàmica del Casal. —> Afavorir el coneixement del medi natural i 

fomentar actituds i pràctiques respectuoses amb del medi ambient. 

 



 
 
 

Novetat CASAL ESTIU 2016.- 

Durant la  primera setmana de CASAL, farem “CASAL A LA CARTA”:               
 1a setmana del 27 de juny a l’1 de juliol. 

La dinàmica del casal serà una novetat per tots els infants. Cada família 

pot agafar el casal que vulgui fer durant aquesta setmana segons les 

següents modalitats: 

1) CASAL ESPORTIU : ATLETISME- BASQUET I FUTBOL. 

2) CASAL DE TAEKWONDO ITF 

3) CASAL DE FIT-KID 

4) CASAL ARTISTIC EN ANGLÈS (pintura, manualitats, expressió 

corporal, jocs motrius). 

            DADES IMPORTANTS: 

- Cada modalitat de casal es farà de 9h a 13h . 

- Cada casal tindrà els seus monitors especialitzats. 

- Els nens segons el casal que agafin tindran una programació especifica 

d’aquella setmana. 

- Per engegar cada modalitat de casal fa falta un mínim de nens 10 per 

modalitat.  

- ELS PREUS D’AQUEST CASAL SÓN EL MATEIXOS DEL CASAL GENERAL. 

- Per apuntar-se al CASAL A  LA CARTA CAL DONAR AQUESTA BUTLLETA 

+ full inscripció CASAL GENERAL  assenyalant les opcions. 

--------------- 

Butlleta inscripció casal a la carta del 27 de juny a l’1 de juliol 2016 

En /Na..............................................................................amb DNI.... 

...............................................................................autoritzo al meu fill/a 

................................................. de P-..... a participar al CASAL A LA CARTA 

MODALITAT ................................................................................................ 

 

Dades importants a tenir en compte:  

 

 Per fer inscripcions CASAL ESTIU INFANTIL : LES INSCRIPCIONS 

ESTARAN OBERTES DES DEL 4 DE MAIG FINS 13 DE JUNY. Cal 

deixar inscripcions + documentació escola (capsa casal esta a 

l’entrada) o enviar per Mail info@elmonextraescolar.com  

 

Hi haurà reunió informativa per les famílies interessades: 

DILLUNS 23 DE MAIG A LES 17:45 ( ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ), 

edifici principal (menjador). 

 

 UN NEN/NENA ESTARÀ  APUNTAT AL CASAL EN EL MOMENT 

DE REBRE TOTA LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA* + FULL 

INSCRIPCIÓ + COMPROVANT PAGAMENT 40% TOTAL CASAL.  

                     

Documentació que cal portar en un sobre gran (DIN4) AMB NOM I 

COGNOMS FORA DEL SOBRE: 

- Full inscripció omplert. 

-  Butlleta casal a la carta 1ra setmana. 

- Autoritzacions omplertes i signades. 

- Fotocòpia targeta sanitària. 

- Fotocòpia carnet vacunacions actualitzat. 

- SI EL NEN/NENA TÉ AL·LERGIES; si us plau ens heu d’avisar i portar 

certificat mèdic, i medicació si cal! 

- NO PORTAR: MÒBILS/ VIDEOCONSOLES/ JOGUINES QUE ESPUGUIN 

FER MALBÉ; si les porten és sota la vostra responsabilitat si es 

trenquen o perden. Al casal hi ha de tot per gaudir i passar-lo bé. 

mailto:info@elmonextraescolar.com

