
 

  

 
PROJECTE CASAL D’ESTIU 2017 

2017 Projecte Casal d’Estiu – El Món 



 

Qui som 

 

Els components d’aquest projecte som un grup de monitors i directors de lleure que 

formem part de l’Agrupament Escolta i Guia Alexandre de Riquer de Calaf, que 

pertany a l’entitat de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. En aquest cas, la 

directora d’enguany és d’un cau de Barcelona.  

Comptem amb anys d’experiència en el món del lleure i el voluntariat en activitats 

amb infants. El nostre propòsit és millorar la qualitat dels diversos processos 

d’ensenyament i aprenentatge dels nens i nenes del nostre poble. Tenim interès i 

motivació per a desenvolupar projectes en l’àmbit de l’educació en el lleure, amb 

l’objectiu d’aconseguir un espai complementari per treballar aspectes que pensem 

que són essencials, com són una bona convivència, l’adquisició de valors i d’hàbits 

saludables, el respecte a la diversitat i al medi ambient, la construcció d’una bona 

autoestima, la capacitat de treballar en equip i de  divertir-se aprenent, entre d’altres.  

 

L’equip de monitors i monitores estarà format per un director titulat, 11 monitors i 

monitores (8 titulades i titulats i 3 no), dels quals  disposaran de carnet els 

necessaris per a complir les ratios. L’equip de monitors pot variar per tal d’adaptar-

se a les necessitats reals un cop acabat el període d’inscripcions. Tanmateix, donem 

l’opció de crear una figura de vetllador o vetlladora per aquells infants que tinguin 

alguna necessitat especial. Això ho veiem important ja que per l’experiència viscuda 

considerem que és necessari donar l’atenció requerida a cada infant.  

 

El Casal d’estiu 

 

El  projecte que es presenta a continuació pretén oferir als infants d’entre 3 i 12 anys 

una opció atractiva i alternativa a les primeres setmanes de vacances escolars 

d’estiu, entenent que aquests dies han de ser un temps de descans merescut i, a la 

vegada, de lleure, esbarjo i diversió. Pensem, però, que cal anar més enllà i es 

pretén oferir a més, un espai on treballar valors (cooperació, respecte pel medi 

ambient, respecte, tolerància, creativitat…) i coneixements a través del joc, tallers, 

xerrades i d’altres activitats.  

Des de l’equip de monitors plantegem la realització de l’activitat amb col·laboració 



amb l’AMPA de l’Escola Alta Segarra de Calaf, l’Ajuntament de Calaf i altres entitats 

del poble, creant així un clima de treball en xarxa i potenciant el teixit associatiu per 

tal d’establir els objectius bàsics i millorar la qualitat de l’activitat.  

L’activitat que proposem és oberta a tots els infants de 3 a 12 anys que vulguin 

participar-hi, tot i que en cas d’esgotar-se les places, es donarà prioritat als alumnes 

de l’Escola Alta Segarra de Calaf.  

L’horari habitual del Casal d’Estiu serà de 9h a 13h. Tot i així, oferim una hora 

d’acollida matinal de 8h a 9h, pensat per donar resposta a les famílies que 

necessitin deixar els seus fills més d’hora al Casal. Així doncs, oferim un ventall 

d’activitats com: dibuix lliure, jocs de ludoteca, papiroflèxia… De la mateixa manera, 

també oferim un servei de menjador de 13h a 15h, on cada infant s’haurà de portar 

el seu dinar. 

La majoria de les activitats es faran al Casal o per Calaf, les úniques que no podrem 

realitzar en aquests llocs són les de la piscina. Per aquests motius, caldrà arribar a 

un acord amb l’Ajuntament de Calaf perquè ens cedeixin aquests espais en hores 

concretes. 

 

El Casal constarà de tres grups d’edat diferents: 

● Grup infantil: P3, P4 i P5 

● Grup primària 1: 1r, 2n i 3r de primària 

● Grup primària 2: 4r, 5t i 6è de primària 

 

Cada grup realitzarà activitats de forma independent i s’ubicarà en aules diferents. 

Tot i això, el lligam i la cohesió entre infants de diverses edats també és  important i 

algunes activitats i sortides es faran conjuntament.  

Per tal d’inscriure’s al Casal d’estiu obrirem un període d’inscripcions i farem una 

reunió per a les famílies. Aquestes dates es concretaran després de prendre els 

acords amb l’AMPA per tirar endavant el Casal.  

 

Les setmanes s’estructuraran seguint una mateixa pauta d’activitats, tot i que a 

mesura que es vagin cursant hi haurà certa flexibilitat per veure quines són les 

activitats que més funcionen amb els infants i adaptar-les. Hem decidit escollir un eix 

d’animació global per a totes les edats i que pot enllaçar les diverses setmanes, tot i 

que no es veuria afectat l’infant en el cas que només vingués algunes setmanes. A 



més, també té un nexe d’unió amb l’eix realitzat l’any passat. El món, la intenció és 

fer un recorregut per tots els països que seran respectivament, Europa, Àsia, 

Amèrica i Àfrica. A la de Setembre es treballaria el món global. En cadascun dels 

països, es treballaran les tradicions i ens endinsarem en la seva cultura per mitjà de 

la gastronomia, l’art, les danses, les cançons i la seva història. D’altra banda, es vol 

vetllar per tal que els infants siguin subjectes actius en el seu aprenentatge i és per 

això que podran decidir quines activitats els agraden més i també quins interessos 

tenen i per tant treballar-los. Tanmateix, per tal de fer més vivencials i divertides les 

setmanes,  es programaran excursions relacionades amb l’eix o simplement per 

gaudí. 

 

Cada setmana hi haurà un taller o activitat especial acompanyades de diferents 

professionals en l’estudi del món i les cultures. En aquesta sessió vindrà una 

persona amb coneixements sobre la temàtica per tal que ens faci un taller més 

interactiu i sigui més didàctic. Intentarem portar persones de Calaf i rodalies per tal 

de potenciar la cooperació i el treball en xarxa que hem esmentat al principi.  

També hi haurà quatre dies (2 dies un grup i dos un altre) a la setmana que anirem 

a la piscina i aprofitarem per fer esport i refrescar-nos. En aquest sentit, també hi 

haurà un dia a la setmana que farem la festa dels colors amb els infants de 

primària. La festa consistirà en fer equips de diverses edats amb els colors com a 

signe identificatiu i fer un torneig d’un esport o joc concret. D’aquesta manera, 

pretenem potenciar el treball en equip amb nens de diverses edats, crear complicitat 

i treballar valors com la responsabilitat i l’empatia, a la vegada que fem esport.  

 

Les sortides que es realitzar pels més petits, serà anar a jugar i esmorzar un matí a 

alguna zona de Calaf. Amb els nens de primària i secundària farem alguna excursió 

per la zona i una acampada a Boixadors. A més, farem tres sortides conjuntes de tot 

un dia a Palomera Park, on es poden fer diverses activitats d’aventures per a totes 

les edats, a partir de 3 anys; a la Fundació Alícia a Sant Benet; i al Zoo Pirineus a 

Odèn.   

L’última setmana no hi haurà sortida però a la tarda farem una representació d’un 

espectacle que tractarà sobre totes les temàtiques treballades al llarg de les 

setmanes i que serà obert a tothom en algun espai del poble.   

 



Objectius generals  

 

1. Potenciar el joc 

2. Treballar les actituds i els valors 

3. Fomentar la participació i l’autonomia 

4. Potenciar la interacció i la cooperació 

5. Conèixer l’entorn 

6. Estimular la creativitat i la imaginació  

 

Recursos d’infraestructura 

 

Per tal de poder dur a terme el Casal d’estiu que proposem, seria òptim disposar de 

les instal·lacions de l’IMFP de Calaf. Així mateix, també necessitaríem utilitzar el 

servei d’aigua i llum i el pati de l’Escola.  

D’altra banda, creiem oportú poder utilitzar les instal·lacions de la piscina pública de 

Calaf, així com les pistes de tennis en dies concrets.  

Per al servei de menjador es necessitaria de la nevera de la llar d’infants. 

 

Recursos materials 

 

● Material fungible: llapis, gomes, maquinetes, retoladors, llapis de colors, 

pegament, cola blanca, fulls blancs, cartolines, tisores, pintures, fang…  

● Material infungible: Taules i cadires 

● Material per desenvolupar jocs: pilotes, cordes, jocs de taula... 

● Material de neteja: Sabó, paper de W.C., sabó de neteja, esponja per fregar 

taules. 

El material que utilitzarem es comprarà nou o es valorarà, juntament amb l’AMPA, si 

es pot utilitzar el del que l’entiat disposa.  




