
Però amb els 
quatre 

elements…
 ja en tindran 

prou?

Del 26 de juny al 28 de juliol, viu un Casal interestel·lar!

EN “HAN SOLO” ACOMPANYAT

Fa molt de temps en una galàxia molt, molt llunyana…

En “Han Solo”, gran combatent a l’exèrcit rebel de la galàxia, arriba de l’espai amb el
Falcó Mil·lenari. Diu que ha pogut anar al futur i ha vist que la Terra ha patit els efectes
devastadors  del  canvi  climàtic.  No  hi  ha  animals  ni  plantes,  i  pateix  explosions
volcàniques, huracans, temporades fortes de pluja i d’altres de molta sequera. 

Els quatre elements (terra, aigua, aire i foc) estan en desequilibri causant una gran
escassetat de recursos, fet que provoca que els humans se sentin dèbils i lluitin els
uns contra els altres per a poder arreplegar el poc que queda. Per si no n’hi hagués
prou, i aprofitant la vulnerabilitat dels habitants de la Terra, el malvat Darth Vàter ha
ideat un pla malèfic per reclutar a tots els humans i convertir-los en soldats del seu
exèrcit imperial a canvi de donar-los menjar, aigua i un lloc on viure. 

Davant  d’això,  “Han  Solo”  ens  demana  ajuda  per  a  retornar  l’equilibri  a  la  Terra
(recuperant  els  quatre elements)  i  així  alliberar  els  humans de les mans de Darth
Vàter.  Però  compte,  això  només  ho  podrem  fer  si  ens  convertim  en  Jedis.  Per
aconseguir el nostre objectiu, ens haurem d’entrenar i viatjar per alguns dels planetes
del sistema solar on hi ha amagats els quatre elements: terra, aigua, aire i foc. 

D'aquesta manera, si superem les proves, els podrem tornar en perfecte equilibri per
tal que el nostre planeta del futur es recuperi de la devastació. 
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PLANING D’ACTIVITATS

INFANTIL

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8-9h Acollida Acollida Acollida Acollida Acollida

9-10h Esmorzar Esmorzar Esmorzar Excursió Esmorzar

10-
11,30h

Gimcana Piscina Jocs d'aigua Parc

11,30-
13h

Taller

13-15h Dinar Dinar Dinar Dinar

15-17h Creart Cinema Ludoteca Piscina petita

PRIMÀRIA

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8-9h Acollida Acollida Acollida Acollida Acollida

9-10h Esmorzar Esmorzar Esmorzar Excursió Esmorzar

10-
11,30h

Taller Piscina Parc Jocs d'aigua

11,30-
13h

Gimcana

13-15h Dinar Dinar Dinar Dinar

15-17h Cinema Creart Piscina petita Universal News

A tenir en compte:

Setmana 1: 
• Dimecres: infantil i primària jocs d’aigua + taller 

• Divendres: infantil i primària PARC. 

Setmana 4: 

• Dimecres: infantil i primària PARC. 

• Divendres: infantil i primària Festa Holy (CEIP Sant Josep el Pii)
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CRONOGRAMA I EXCURSIONS

Setmanes Eix d’animació Excursions 

1ª: 26 juny - 30 juliol Viatgem a Mercuri; la
valentia (FOC)

Font de la Budellera

2ª: 03 juliol - 07 juliol Viatgem a Urà; l’astúcia
(AIGUA)

Parc de Torreblanca

3ª: 10 juliol - 14 juliol Viatgem a Júpiter; la
cooperació (AIRE)

Pantà de Vallvidrera

4ª: 17 juliol - 21 juliol Viatgem a Mercuri; la
saviesa (TERRA)

Can Mercader

5ª: 24 juliol - 28 juliol Viatgem a la Terra del
futur; la solidaritat. 

Càmping Parc
Mediambiental de Gualba

(primària) / Parc de
l’Oreneta (infantil)

QUÈ HEM DE PORTAR?

Posat cada dia Dies d’Aigua* - Dimarts, Dimecres i
Divendres

-Gorra pel sol
-Roba còmode o vella que es pugui 
embrutar
-Sabates esportives o xancletes lligades

-Banyador (posat si és pel matí)
-Xancletes lligades
-Tovallola

Motxilla cada dia Excursions

-Roba de recanvi
-Protecció solar
-Esmorzar

-Cantimplora
-Dinar

Per evitar pèrdues de roba i objectes personals, recomanem que  tot vingui marcat
amb el nom de l’infant. Cada dia al migdia i a la tarda, traurem la capsa d’objectes
perduts per tal que els pugueu recuperar.  

COMUNICACIÓ

• Telèfon mòbil: 644.489.841 (Marta)

• E-mail: casal.esjep@escolasaludable.cat
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