
CASAL D’ESTIU 2017

UN ESTIU
DE FESTA MAJOR



..i com treballarem L’EIX D’ANIMACIÓ al casal…

CENTRE D’INTERÉS

LA FELICITAT
Què important el ser feliç i aprendre a ser-ho, per el creixement dels nens i nenes!

Ser feliç vol dir:

- Saber gestionar les emocions.
- Estimar-se, tenir cura d’un mateix, conèixer-se.
- Relacionar-se amb els altres, divertir-se plegats, cooperar, ser tolerants...
- Gaudir de l’entorn i dels recursos que tenim, respectant-los i cuidant-los.
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 ...i com encaixa això dins del nostre eix d’ANIMACIÓ?                                                                                             

A TRAVÉS DE LA PEDAGOGÍA ACTIVA…
APRENEM FENT i PRENEM CONSCIÈNCIA

Quan fem: TALLERS, MANUALITATS...
desenvolupem la capacitat creativa, d’observació i investigadora,

amb el EL BALL DEL CASAL  I JOCS D’EXPRESSIÓ
agafem confiança i agilitat, desenvolupem les facultats psicomotores 

quan fem TEATRE, DANSA, RELAXACIÓ i CONVIVÈNCIA
amb els companys aprenem a gestionar les emocions

quan és temps de JOCS I DE GIMCANES D’AIGUA
som una explosió d’alegria, ens i coneixem més

a les SORTIDES
gaudim de l’entorn, de compartir moments nous amb els companys, de noves emocions

PARANT TAULA, RECOLLINT, CUIDANT L’ESCOLA I L’ENTORN
ens fem més responsables,

i amb JOCS COOPERATIUS, ACTIVITATS ESPORTIVES, JOCS DE 
LÓGICA, JOCS D’EQUIP, JOCS DE PISTES,

aprenem a cooperar, a ser tolerants, a ser compromesos, a empatitzar....
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UN ESTIU DE FESTA MAJOR

 ...i com encaixa això dins del nostre eix d’ANIMACIÓ?                                                                                             

Al món s’està escampant un virus: la gent està deixant de ser feliç i no saben com tornar a ser-ho. A molts 

països han d’organitzar les festes majors dels seus pobles i ciutats però no en tenen ganes ni forces, i no 

saben per on començar. Des de l’OME, l’Organització Mundial de les Emocions, s’han donat compte de 

que a Barcelona, a molts Casals i Escoles d’estiu, els nivells de felicitat són superiors als d’altres parts 

del món. Així que han decidit enviar-nos cada setmana un repte, per a que donem un cop demà a cada 

país a tornar a ser feliç, haurem d’investigar on és el problema, i ajudar-los per a que puguin crear les 

seves festes, així nosaltres també aprendrem coses noves d’altres cultures i junts podem fer una gran 

FESTA MAJOR!!
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1r TORN:
COMENÇA LA FESTA!
Rebem una carta dels representants de l’OME!

Ambientació de festa, BALL DEL CASAL DE FESTA MAJOR!

Ens convoquen  al Concurs de Casals guarnits.

Guarniment de festa i jocs de fira

2n TORN:
Gegants i  cap grossos, a la Xina han desaparegut els dracs.

La Xingfú ens demana ajuda des de la Xina!

COMENCEM A FER CAPGROSSOS, GEGANTS I DRACS!

3r TORN:
Els tabalers i el misteri de la darbuka que no sona,

El Souad ens visita des del Marrroc!

FAREM ELS NOSTRES INSTRUMENTS! QUE NO FALTI LA MÚSICA!

Com es desenvolupa l’eix d’animació cada setmana...
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4RT TORN:
ELS JOCS ESPORTIUS I D’EQUIP,

El Koa ens demana ajuda, alguna cosa extranya està passant a l’Illa de Pasqua!

5è TORN:
Les atraccions de la fira i el misteri dels motors que no s’engeguen al Japó,

ajudem a la Koufku.

FEM ATRACCIONS DE FIRA!

6è TORN:
Els focs d’artifici  i els estels que van fugir pel cel,

el Delshad ens visita des del Pakistan,

li donem un cop de mà: AIGUA, FOC I MOLTS COLORS!

7è TORN: (Un torn de més)
Ballem i ens ho passem pipa! La Kimak ens demana ajuda des de Mèxic.

ELS BALLS TRADICIONALS!
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Objectius pedagògics generals:

Potenciar el
desenvolupament

integral de
l’infant

Desenvolupar les
habilitats manuals,

facultats psicomotores
i la capacitat creativa,

d’observació i investigadora.

Afavorir l’expressió
lliure i desinhibida de

sentiments, emocions i 
inquietuds en els infants

Desenvolupament
individual
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Objectius pedagògics generals:

Desenvolupament
grupal

Afavorir el respecte a
la diversitat per tal
d’integrar tots els

infants amb les seves
característiques pròpies 

Desenvolupament d’actituds
de companyerisme,

solidaritat i cooperació

Desenvolupar els
hàbits i habilitats

necessaris pel
treball de grup

i en equip

Utilitzar el diàleg com
a via fonamental per

la resolució de conflictes

8



1r TORN:
COMENÇA LA FESTA!
Rebem una carta dels representants de l’OME!

Ambientació de festa, BALL DEL CASAL DE FESTA MAJOR!

Ens convoquen  al Concurs de Casals guarnits.

Guarniment de festa i jocs de fira

2n TORN:
Gegants i  cap grossos, a la Xina han desaparegut els dracs.

La Xingfú ens demana ajuda des de la Xina!

COMENCEM A FER CAPGROSSOS, GEGANTS I DRACS!

3r TORN:
Els tabalers i el misteri de la darbuka que no sona,

El Souad ens visita des del Marrroc!

FAREM ELS NOSTRES INSTRUMENTS! QUE NO FALTI LA MÚSICA!
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Programació, organització i preparació
Com és una setmana al casal?

Les activitats programades estan diferenciades per a cada grup 

d’edat seguint uns objectius pedagógics específics, ja que el ritme, 

el moment de creixement i les necessitats educatives són diferents.

Tot i que:

Hi ha un eix d’animació comú.

Els grans participen i fan la història més màgica pels petits, i resolen els
reptes més difícils.

Fem activitats plegats potenciant actituds de companyerisme, solidaritat,
cooperació i creem vincles.
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Què fem als Racons de la tarda?

Els racons són activitats que es realitzen en horari de tarda (15h a 17h). Aquestes 

activitats es fan apart de l’eix d’animació, per a que tots aquells nens i nenes que 

venen al Casal durant el matí puguin seguir sense dificultats la història que envolta 

el casal d’estiu. Els racons està format per activitats de:

Tallers de
manualitats

Tallers de
lectura

Tallers
de ball

Tallers
de jocs
de taula

Tallers
de jocs

esportius

Tallers de
jardineria
(si hi ha hort)

Tallers de
dibuix

Jocs
d’equip

Acabar o 
avançar taller

del matí

Quaderns
d’estiu

Tallers
de jocs

tradicionals

Tallers
de jocs

simbòlics

Tallers
de Joc
Holístic
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Torn 1: del 26/6 al 30/6
Torn 2: del 03/7 al 07/7
Torn 3: del 10/7 al 14/7
Torn 4: del 17/7 al 21/7
Torn 5: del 24/7 al 28/7

Ràtio d'infants/monitor: 1/10
Amb titulació oficial
Ja coneix l'escola

Quan es farà el casal?

Equip educatiu
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Sortides

Sota quins criteris escollim les sortides?

Experiència d’anys anteriors.

Seguretat.

Instal·lacions.

Proximitat.

Interés i diversió que pot tenir per als nens i nenes.

(Tenint en compte que treballem amb nens de 3 a 12 anys)

UNA
sortida
per torn



La comunicació i informació a les famílies:

Es fa una reunió abans de començar el procés d’inscripcions.

Es marca uns horaris d’atenció presencial i el contacte de l’oficina central.

Una persona farà atenció a les famílies fins al final de casal.

Una setmana abans de començar el casal, el coordinador del casal envia un
e-mail a les famílies amb tota la informació necessària, i documents adjunts.

El coordinador del casal estarà localitzable, per e-mail o via telefònica, 
i atendrà a les famílies a diari.

Cada setmana es rebrà un e-mail amb la informació del que s’ha fet i un amb
la informació de la setmana següent.
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La seguretat:

Al casal:

Fora del casal:

Documents, autoritzacions i protocols per a:

 - Sortides diàries a casa.

 - Per medicaments.

 - Per al·lergies i intol·leràncies (seguiment i cura minuciosa).

Control per part de l’equip educatiu en tot moment dels nens i nenes.

Coordinació i planificació de les tasques.

Normes bàsiques de funcionament.

Prevenció de riscos.

Visita i supervisió, anterior al casal, del lloc i l’activitat de la sortida, abans de contractar.

Repetició d’aquelles sortides que ens donen tota la confiança i seguretat després de l’experiència d’anys anteriors,

com el cas de la piscina, del bosc tancat.

Control exhaustiu de recompte de nens, continuu.

Braçalet identificador de goma, impermeable (per a portar-la posada també a la piscina).

Protocol d’actuació.

El coordinador sempre disposa de tota l’informació per si en cas de febre o malaltia s’hagués de posar en contacte

amb les famílies.
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Inscripcions online

Entra al nostre aplicatiu:

Entra amb el teu usuari, o registra’t si és un nou usuari.

inscripcions.somvalors.com

 - Díptics informatius.

 - Horaris d’atenció coordinador de centre.

 - Horaris i atenció de l’oficina.

Suport i informació a les families

BARO1010
El CODI de l’escola és:

Places
limitades

100
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1. Abans de començar, hauràs de 
registrar-te dins l’aplicatiu, en cas que 

encara no tinguis un usuari i contrassenya. 
Clica sobre “Fes-ho ara” i segueix les 

instruccions. És molt senzill!

2. El primer que hauràs de fer és introduir el 
codi del centre: BARO1010

Un cop cliquis a “afegir codi”,
automàticament l’aplicatiu carregarà el 
casal d’estiu del teu centre. Aquest pas 
només l’hauràs de fer una vegada, i ja 

sempre tindràs accés!

3.1 Ara que ja tens el centre carregat, és el 
moment d’inscriure al teu infant. Dels 

accessos directes, selecciona: “ANAR A LA 
LLISTA”

3.2 Dins la pantalla “Els meus infants”, clica 
sobre “ALTA NOU INFANT”

3.3  Ja pots omplir les dades del teu fill o 
filla i un cop acabis, clica a “GUARDAR I 

SORTIR” Repeteix el procés per cada infant 
i quedaran registrats per sempre!

  clica a “AFEGIR 
CODI”

Introdueix aquí el codi 4. Ara que ja tens al teu infant/s donat/s d’alta, és el moment de 
tornar a la pantalla inicial i clicar sobre l’accés directe “NOVA 

INSCRIPCIÓ”. 

5. En aquesta pantalla és on 
has de formalitzar la solicitud: 
comprova les dades personals 
de l’infant, complimenta la fitxa 
mèdica... Només et quedarà 
seleccionar horaris... i ja ho 
tenim!

RECORDA QUE ARRIBAT AQUEST PUNT, SI VOLS 
INSCRIURE MÉS D’UN GERMÀ, HAURÀS DE CLICAR 
“REVISAR I INSCRIURE UN ALTRE INFANT” PER 
ACUMULAR DESCOMPTES!!

6. En cas que hagis d’inscriure un germà 
o germana, només cal que repeteixis el 
pas número 5, clicant quan acabis amb 
el darrer, “REVISAR I COMPLETAR LA 
INSCRIPCIÓ”.
Ara revisa les dades, per assegurar-te de 
no haver comès cap error al llarg de la 
inscripció. 

Omple l’apartat “Conformitat i 
autoritzacions” i clica “ACCEPTAR I 

FINALITZAR LA INSCRIPCIÓ”  

I JA HAURÀS ACABAT!

Inscripcions online
Instruccions a seguir
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Torn

1 torn

2 torns

3 torns

4 torns

5 torns

6 torns

7 torns

8 torns

9 torns

10 torns

75€

71,25€

67,50€

63,75€

63,75€

63,75€

63,75€

60€

60€

60€

9 a 14h
(sense dinar)

110€

104,50€

99€

93,50€

93,50€

93,50€

93,50€

88€

88€

88€

9 a 15h
(amb dinar)

120€

114€

108€

102€

102€

102€

102€

96€

96€

96€

9 a 17h
(amb dinar)

Preus per torns

Acollida
De 8:00h a 9:00h  -  14€

De 17:00h a 18:00h   -  14€

Suma els torns de tots els germans
per obtenir els descomptes!



Què inclou aquest preu? Què us aportem?

Experiència, portem més de 20 anys organitzant i fent casals d’estiu.

Projecte educatiu del casal de vacances.

Programa d’activitats del Casal de vacances, nou cada any, tenint en compte les experiències d’anys anteriors,

el feedback dels nens i nenes, de les famílies i dels educadors.

Equip educatiu amb experiència treballant amb nens i nenes com a educadors i en casals d’estiu.

Seguretat.

Contractació Personal.

Assegurances Responsabilitat Civil.

Assegurança accidents.

Prevenció Riscos Laborals.

Monitoratge suport per infants amb discapacitat (només escoles públiques).

Gestió administrativa.

Gestió inscripcions.

Informació i acompanyament a les famílies.

Suport i tramitació de beques (només escoles públiques).

Gestió incidències.

Material fungiblle per a la realització de la totaitat de les activitats.

Cuina o càtering, opcions.

MOLTA DIVERSIÓ!
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