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CASAL D’ESTIU 
ESCOLA PUIGBERENGUER 
Juny, juliol i setembre del 2019 
 
 
 

Calendari: 
Del 25 de juny al 26 de juliol (setmanes 1, 2, 3, 4 i 5) 
Del 3 al 10 de setembre (setmana 6) 
 
 
 
 

Horari:  
Acollida matinal: de 8h a 9h (entrada pel porxo habitual del servei matiner. Obertura 

únicament de la porta del carrer Núria) 
Matins, de 9h a 13h (Rebuda a partir de les 8:45h i comiat fins les 13:15h al porxo de cicle 

inicial; obertura de les dues portes d’accés al centre) 
Menjador: de 13h a 15h, a càrrec del TEC (recollida al porxo de cicle inicial; obertura 

de la porta del Carrer Núria) 

 
 

Eix d’animació: La Caixa secreta de Leonardo. Artistes del Joc 

 

 
 

Equip de monitors i monitores: 
  

DIRECTORA 
TÀNIA PAZOS JALMAR 

  

MONITORS I MONITORES 
Aina Casals Vila 

Marina Leal Comallonga 
Pol Bordas Grané 

Núria Galiano Benítez 
 

També ens donaran un cop de mà (fent pràctiques ) 

Gemma Forcada Muñoz 
Alba Puig Junyent 
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Llista de material que han de portar els nens i nenes: 
 

 El PRIMER DIA han de dur: 
 

 

 Bossa amb una muda de recanvi (pantalons, samarreta, mitjons i 
calces/calçotets). La roba cal estar etiquetada amb el nom. 

 Bata (etiquetada amb el nom). 

 Got de plàstic o ampolla d’aigua (etiquetat amb el nom). 

 Llençol vell o tros roba vella, prefereiblement de colors ( per fer cabanes, 
disfresses alternatives, i quedar-se al casal) (material opcional) 

 
 
 

 CADA DIA han de portar una motxilla amb: 
 
 

 

 Esmorzar 

 Gorra pel sol (etiquetada amb el nom) 

 Crema solar (posada a casa) 

 Banyador (posat a casa) 

 Calces o calçotets de recanvi (etiquetats amb el nom) 

 Xancletes cordades (si porten bambes, les xancletes a la motxilla per fer la 
remullada) 

 Tovallola (etiquetada amb el nom) 
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CASAL D’ESTIU 
ESCOLA PUIGBERENGUER 

 
 

 
HORARI QUOTIDIÀ 
 
 

08.45 a  09.10 Rebuda dels infants i famílies  i  ESPAI TRANQUIL  

09.10 a 09.30 Presentació teatralitzada del dia 

09.30 a 10.30 ACTIVITAT DIRIGIDA 1 

10.30 a 11.00  Esmorzar i temps lliure 

11.00 a 11.45 ACTIVITAT DIRIGIDA 2  

11.45 a 12.30 REMULLADA  

12.30 a 13.00  ESPAI TRANQUIL 

13.00 a 13.15 Recollida 

 
 

*Els dies de piscina i sortides a l’enron, variarà l’organització del dia, 
però l’hora d’entrada i sortida del casal serà la mateixa 
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EIX D’ANIMACIÓ: 
LA CAIXA SECRETA DE LEONARDO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

Enguany es commemoren els 500 anys de la mort de Leonardo Da Vinci. Per 
celebrar-ho ens visitarà la Cali i ens presentarà la Caixa Secreta de Leonardo, 
que amaga secrets d’aquest gran creador, curiós i emprenedor.  
Descobrirem diferents disciplines artístiques convertint-nos en artistes del joc. 
Cada setmana es treballarà una disciplina artística diferent a través de grans 
jocs, gimcanes, tallers, sortides a l’entorn i activitats d’aigua. 

QUINS OBJECTIUS PERSEGUIM?  

• Aconseguir que els infants gaudeixin del casal a partir d’una programació 
atractiva d’activitats de caire lúdic  

• Afavorir l’autonomia i el creixement i desenvolupament personal dels infants 
a partir de noves vivències i experiències 

• Potenciar la relació entre els nois i noies participants afavorint l’establiment 
de vincles i relacions d’amistat i evitant situacions de discriminació o 
marginació 

• Afavorir la descoberta i la interrelació amb l’entorn natural, social i cultural 
proper 

• Potenciar la creativitat dels infants 
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LA PROGRAMACIÓ 
Educació infantil 

La programació setmanal pot ser modificada a decisió de l’equip de monitors/es 
 
 

Primera Setmana, del 25 al 28 de juny  

 
 
 
 

Segona Setmana, de l’1 al 5 de juliol 

 
 
 
  

LA CAIXA 
SECRETA 

Durant aquesta setmana, els infants del casal coneixerem la Cali, la protagonista de l’eix 
d’animació. Ella ens deixarà conèixer la caixa secreta de Leonardo i podrem saber tots 

els secrets que s’hi amaguen 

dilluns dimarts 

Presentació 
de l'eix: la 

caixa secreta 

Qui no corre, 
vola 

REMULLADA 

dimecres 

Juguem per 
conèixer-nos! 

REMULLADA 

dijous 

La caixa 
laberint 
(taller) 

Súper 
remullada 

REMULLADA 

divendres 

Mural: pintem 
amb el cos 

Repte: el volcà 

REMULLADA 

TEATRE I 
LITERATURA 

Da Vinci també es dedicava a escriure poemes i a l’art literari. Nosaltres, com ell, 
crearem obres de teatre i escriurem poemes tot practicant l’art de la literatura 

dilluns 

JOCS A LA 
PLAÇA DE LA 

DEMOCRÀCIA: 

Intepretem i 
juguem amb 

paraules 

REMULLADA 

dimarts 

Màscares 
d'animals 

Ens disfressem 

REMULLADA 

dimecres 

El repte: 
improvisem 

Jocs de mímica 

REMULLADA 

dijous 

Jocs 
d'intepretació 

Mamadou i les 
seves obres 

REMULLADA 

divendres 

Màscares II 

La gran 
remullada! 

Cal portar 
 

Una caixa 
de sabates 
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Tercera Setmana, del 8 al 12  de juliol  

 
 
 
 
 

 
 

Quarta Setmana, del 15 al 19 de juliol 
 

 
 

  

LES ARTS 
PLÀSTIQUES 

Leonardo va pintar quadres com la Mona Lisa i l’Últim sopar. Durant aquesta setmana 
treballarem i jugarem a través de les arts plàstiques, pintant, dibuixant i fins i tot coneixarem a 
artistes d’aquesta modalitat. . 

dilluns 

El repte: 
paracaigudes 

El circuit del 
pintor 

REMULLADA 

dimarts 

EXCURSIÓ 

Parc de la Plaça 
Catalunya 

REMULLADA 

dimecres 

Tatuatges de 
colors 

Pop art 

REMULLADA 

dijous 

Gimcana dels 
dibuixos 

Dibuixem el 
nostre pati 

REMULLADA 

divendres 

Dibuixevolució 

SÚPER 
REMULLADA 

L'ESCULTURA 
Durant aquesta setmana, els infants de les colònies urbanes ens endinsarem en el fantàstic 
món de la música i la dansa. Ens visitarà un ballarí molt reconegut i ens convertirem en artistes 
una setmana més.  

dilluns 

El llaç enterrat 

Retrat en relleu 
(I) 

REMULLADA 

dimarts 

EXCURSIÓ: Parc 
de la Font del 

Gat 

Repte: La gran 
escultura 

REMULLADA 

dimecres 

Esculturem-nos 

Tere Eifiel i la 
seva història 

REMULLADA 

dijous 

Retrat en relleu 
(II) 

Escultura amb 
materials 
reciclats 

REMULLADA 

divendres 

Sorpreses 
d'escultors 

LA GRAN 
REMULLADA 
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Cinquena Setmana del 22 al 26 de juliol 

 
 
 
 
 
 

Sisena Setmana, del 3 al 10 de setembre 

 
 
 

 
 
 
 
 

LA MÚSICA I 
LA DANSA 

Durant aquesta setmana, els infants de les colònies urbanes ens endinsarem en el 
fantàstic món de la música i la dansa. Ens visitarà un ballarí molt reconegut i ens 
convertirem en artistes una setmana més.  

dilluns 

Creem un ball 

Gimcana 
d'expressió 

corporal 

REMULLADA 

dimarts 

Cursa de músics 

Qui canta els 
seus mals 
espanta 

REMULLADA 

dimecres 

Taller de danses 

Maraques 

REMULLADA 

dijous 

EXCURSIÓ: 
plaça de la 
democràcia 

REMULLADA 

divendres 

Expressió 
sorporal, dansa 

i massatges 

LA GRAN 
REMULLADA 

L’ARQUI- 

TECTURA 

Una de les art on Leonardo va dedicar més temps va ser l’arquitectura. Nosaltres podem arribar 
a ser tant bons o més que Da Vinci, és per això que durant aquesta setmana ho demostrarem 
molt bé! 

dilluns dimarts 

Presentació 
de l'eix 

d'animació 

Tere Eifiel i les 
seves 

construccions 

REMULLADA 

dimecres 

El joc del 
mercat 

Anem al futur 
(gimcana) 

REMULLADA 

dijous 

Jocs d'enginy 
(gimcana) 

PLAÇA DE LA 
DEMOCRÀCIA: 
Passar el pont 

REMULLADA 

divendres 

Construïm la 
nostra ciutat 

LA GRAN 
REMULLADA 

Cal portar 
Dues 

ampolles 
de plàstic 

petites 
buides i 

netes 
(33cl) 

Cal portar 
(net i buit) 
Bricks 
Taps de plàstic 
Caixes de 
cartró 
Tubs de paper 
de vàter 
Tubs de paper 
de cuina 
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Sisena Setmana, del 3 al 10 de setembre 

 
 
 
 
 

 
  

L’ARQUI- 

TECTURA 

Una de les art on Leonardo va dedicar més temps va ser 
l’arquitectura. Nosaltres podem arribar a ser tant bons o més que 
Da Vinci, és per això que durant aquesta setmana ho demostrarem 
molt bé! 

dilluns dimarts 

Mural: la 
ciutat ideal 

Mostra de la nostra 
ciutat a les famílies (a 
partir de les 12:30h) 

REMULLADA 

Racó 
Ludovinci 

REMULLADA 

Jocs de 
construcció 

Cal portar 
(net i buit) 
Bricks 
Taps de plàstic 
Caixes de 
cartró 
Tubs de paper 
de vàter 
Tubs de paper 
de cuina 
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LA PROGRAMACIÓ 
Educació primària 

La programació setmanal pot ser modificada a decisió de l’equip de monitors/es 
 
 
 

Primera Setmana, del 25 al 28 de juny  

 
 
 
 

Segona Setmana, de l’1 al 5 de juliol 

 
 
 
  

LA CAIXA 
SECRETA 

Durant aquesta setmana, els infants del casal coneixerem la Cali, la protagonista de l’eix 
d’animació. Ella ens deixarà conèixer la caixa secreta de Leonardo i podrem saber tots 

els secrets que s’hi amaguen 

dilluns dimarts 

Presentació 
de l'eix: la 

caixa secreta 

Modelem amb 
pasta de sal 

REMULLADA 

dimecres 

Juguem per 
conèixer-nos 

REMULLADA 

dijous 

PISCINA 

divendres 

Mural: pintem 
amb el cos 

LA GRAN 
REMULLADA 

TEATRE I 
LITERATURA 

Da Vinci també es dedicava a escriure poemes i a l’art literari. Nosaltres, com ell, 
crearem obres de teatre i escriurem poemes tot practicant l’art de la literatura 

dilluns 

EXCURSIÓ A LA 
PLAÇA DE LA 

DEMOCRÀCIA 

Interpretem i 
juguem amb 

paraules 

REMULLADA 

dimarts 

Màscara de guix 
(taller) 

El repte: 
Improvisem 

REMULLADA 

dimecres 

EXCURSIÓ A LA 
BIBLIOTECA 
DEL CASINO 

REMULLADA 

dijous 

PISCINA 

divendres 

Pintem les 
màscares 

LA GRAN 
REMULLADA 

Cal portar 
 

Una caixa 
de sabates 
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Tercera Setmana, del 8 al 12  de juliol  

 
 
 
 

Quarta Setmana, del 15 al 19 de juliol 
 

 
 

  

LES ARTS 
PLÀSTIQUES 

Leonardo va pintar quadres com la Mona Lisa i l’Últim sopar. Durant aquesta setmana treballarem i 
jugarem a través de les arts plàstiques, pintant, dibuixant i fins i tot coneixarem a artistes d’aquesta 
modalitat. . 

dilluns 

El repte: 
paracaigudes 

L'or perdut 

REMULLADA 

dimarts 

EXCURSIÓ: Parc 
de la Plaça 
Catalunya 

REMULLADA 

dimecres 

Gimcana de les 
arts plàstiques 

Pop Art 

REMULLADA 

dijous 

PISCINA 

divendres 

Dibuixevolució 

SÚPER 
REMULLADA 

ESCULTURA 
Durant aquesta setmana, els infants de les colònies urbanes ens endinsarem en el fantàstic 
món de la música i la dansa. Ens visitarà un ballarí molt reconegut i ens convertirem en artistes 
una setmana més.  

dilluns 

Duel de guixos 

Escultures amb 
material reciclat 

REMULLADA 

dimarts 

EXCURSIÓ: Parc 
de la Font del 

Gat 

Preparem la 
Gran Escultura 

REMULLADA 

dimecres 

Esculturem-nos 

Retrat en relleu 

REMULLADA 

dijous 

PISCINA 

divendres 

Escultures amb 
material 

reciclat (II) 

LA GRAN 
REMULLADA 
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Cinquena Setmana, del 22 al 26 de juliol 

 
 
 
 
 
 

Sisena Setmana, del 3 al 10 de setembre 

 
 
 

 
 
 
 
 

LA MÚSICA I 
LA DANSA 

Durant aquesta setmana, els infants de les colònies urbanes ens endinsarem en el 
fantàstic món de la música i la dansa. Ens visitarà un ballarí molt reconegut i ens 
convertirem en artistes una setmana més.  

dilluns 

Creem un ball 

Gimcana 
d'expressió 

corporal 

REMULLADA 

dimarts 

Cursa de músics 

Qui canta els 
seus mals 
espanta 

REMULLADA 

dimecres 

Taller de danses 

Maraques 

REMULLADA 

dijous 

PISCINA 

divendres 

Expressió 
corporal, dansa 

i massatges 

LA GRAN 
REMULLADA 

L’ARQUI- 

TECTURA 

Una de les art on Leonardo va dedicar més temps va ser l’arquitectura. Nosaltres podem arribar 
a ser tant bons o més que Da Vinci, és per això que durant aquesta setmana ho demostrarem 
molt bé! 

dilluns dimarts 

Presentació 
de l'eix 

d'animació 

Tere Eifiel i les 
seves 

construccions 

REMULLADA 

dimecres 

El joc del 
mercat 

Anem al futur 
(gimcana) 

REMULLADA 

dijous 

Jocs d'enginy 
(gimcana) 

PLAÇA DE LA 
DEMOCRÀCIA: 
Passar el pont 

REMULLADA 

divendres 

Construïm la 
nostra ciutat 

LA GRAN 
REMULLADA 

Cal portar 
Dues 

ampolles 
de plàstic 

petites 
buides i 

netes 
(33cl) 

Cal portar 
(net i buit) 
Bricks 
Taps de plàstic 
Caixes de 
cartró 
Tubs de paper 
de vàter 
Tubs de paper 
de cuina 
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Sisena Setmana, del 3 al 10 de setembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

L’ARQUI- 

TECTURA 

Una de les art on Leonardo va dedicar més temps va ser 
l’arquitectura. Nosaltres podem arribar a ser tant bons o més que 
Da Vinci, és per això que durant aquesta setmana ho demostrarem 
molt bé! 

dilluns dimarts 

Mural: la 
ciutat ideal 

Mostra de la nostra 
ciutat a les famílies (a 
partir de les 12:30h) 

REMULLADA 

Racó 
Ludovinci 

REMULLADA 

Jocs de 
construcció 

Cal portar 
(net i buit) 
Bricks 
Taps de plàstic 
Caixes de 
cartró 
Tubs de paper 
de vàter 
Tubs de paper 
de cuina 
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ACTIVITAT ESPECIAL per a infants de 1r a 6è 
BIVAC DIA 11 DE JULIOL 2019 

 
 Aquesta activitat s’ofereix a tots els infants que s’hagin apuntat a qualsevol 

setmana del casal d’estiu de 1r a 6è de primària 

 Per poder assistir-hi cal demanar i emplenar l’autorització de bivac. Aquesta 

autorització us la facilitarà l’equip de monitors/es i també caldrà que la 

retorneu a l’equip abans del dia 9 de juliol. 

 Tots els infants que facin el bivac hauran de ser a  les 19.30 hores a l’escola. 

 Els infants que no facin casal aquella setmana s’hauran de recollir el dia 12 de 

juliol entre les 8.45 i les 9.10 del matí. 

 L’esmorzar de primera hora del matí el proporcionarà el CAE i La Xarranca. 

 

Cal portar: 

 Sac de dormir / pijama / necesser. 

 Aïllant 

 Roba de recanvi i la motxilleta pel dia següent amb la roba de la remullada. 

 Lot 

 Sopar (pot ser una carmanyola però que no calgui escalfar) / alguna cosa de 

menjar i per compartir per fer la revetlla del Casal. 

 Ampolla d’aigua 

 Esmorzar per a mig matí del dia següent 

 Repelent de mosquits (qui ho necessiti) 
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Fundació La Xarranca 
Plaça milcentenari s/n 
93 872 57 89 
 
De dilluns a divendres 
De 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.30 
Dissabtes de 10 a 13:30h (d’octubre a juny) 
 

www.cae.cat 
xarranca@cae.cat 
 
 
 
 
 

 

http://www.cae.cat/
mailto:xarranca@cae.cat

