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INTRODUCCIÓ 
 

 

L’estiu és un moment educatiu diferent i important en la vida dels nostres infants. És per això que l’hem d’aprofitar per oferir-los noves 

experiències d’una manera molt lúdica, i també per ensenyar-los continguts nous. 

Des de Vallès de Serveis a Escoles, i coincidint amb el període de vacances d’estiu, us volem proposar que enguany, durant alguns dies, 

viatgin en l’espai i en el temps.... fins al Japó!! 

Us oferim un estiu ple d’activitats, moltes d’elles relacionades amb la nostra especialitat; el món la cuina. És per això que al llarg de les 5 

setmanes que dura el casal els infants descobriran els secrets de moltes receptes, experimentant amb diferents elements, i gaudint de 

mil aventures més.  

 



 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DEL PROJECTE 
 

 

Abans de començar a treballar, considerem vital emmarcar el que serà la nostra actuació en el centre. És per això, que els objectius i 

organització del casal es farà en base a d’ideari i la normativa de l’escola. 

En la mateixa línia, considerem de gran importància tenir un mínim d’informació sobre el grup d’infants sobre el que actuarem, les seves 

característiques socioculturals, i si existeixen necessitats educatives especials. 

Els infants assistents al casal d’estiu seran infants entre 3 i 12 anys (els que han acabat P3 fins els que han acabat 6è) que poden venir 

de la mateixa escola o bé de fora de l’escola. Amb una capacitat màxima de 150 nens/es. 

 

 

 

 



 

… i 
gaudir 

de 
l’estiu!! 

 

OBJECTIUS EDUCATIUS 
 

Aprendre a fer 

Exercitar la creativitat pròpia i entendre la diferència 

respecte els altres. 

Respectar l’entorn, els espais i el material. 

Aprendre recursos per solucionar diferents situacions. 

Aprendre a viure junts 

Gaudir del temps lliure en un clima d’ordre, respecte 

mutu i convivència. 

Compartir i ajudar els altres en els diferents tasques. 

Ser capaços de prendre decisions consensuades amb 

el grup. 

 

Aprendre a conèixer 

Aprendre diferents aspectes del món de la cuina. 

Conèixer a través dels experiments alguns principis de 

la ciència. 

 

Aprendre a ser 

Potenciar l’autonomia personal i obtenir recursos 

propis per fer servir el temps lliure de manera 

independent i positiva. 



 

 

MITJANS EDUCATIUS 
 

Els mitjans educatius són els recursos que ens ajudaran i permetran aconseguir els nostres objectius. Són la normativa, els educadors, 

els horaris, els espais i les activitats. 

la normativa de casal 
 

Les activitats de vacances estan legislades aquest estiu pel nou Decret 267/2016 “de les activitats d’educació en el lleure en les quals 

participen menors de 18 anys”. Campos Estela es compromet a organitzar el casal d’estiu segons la normativa esmentada.  

els educadors  
 

Els educadors del casal seran, si l’AMPA ho creu convenient, monitors de l’equip, coneixedors del projecte o del centre. Es donarà 

prioritat als monitors que tinguin el títol de monitor de lleure, tal i com demana el decret que regula les activitats d’estiu. 

Qualsevol membre de l’equip és responsable de la seva feina i, en conseqüència, haurà d’avisar amb suficient antelació al coordinador 

del seu equip i a l’empresa de qualsevol absència per motius justificats, per tal que es pugui coordinar l’equip i enviar alguna persona 

substituta. 



 

Els educadors aniran uniformats com a signe distintiu de l’equip respecte persones alienes al serveis. 

funcions del director 
 Complir i fer complir la normativa referent als casals d’estiu. 

 Responsabilitzar-se de l’estona de casal. 

 Fer de contacte entre l’equip, l’empresa i les famílies. 

 Coordinar i vetllar pel compliment del projecte educatiu del casal. 

 Coordinar l’elaboració de fulls d’incidència, i trucar a les famílies, si s’escau. 

 Trucar o portar els infants al centre mèdic en cas d’accident. 

 Procurar que les persones assistents respectin les propietats, les instal·lacions i el medi natural del lloc on es realitzi l'activitat.  

 Garantir el coneixement per part dels assistents a l'activitat del Pla d'emergència establert a l'efecte.  

 Posseir durant la realització de l'activitat, la documentació necessària per al bon   funcionament del casal. 

 

funcions dels monitors 
 Responsabilitzar-se del seu grup d’infants i en general de tots els altres. 

 Educar els hàbits d’higiene, i d’ordre i convivència plantejats als objectius. 

 Programar i executar les activitats per dinamitzar l’estona de lleure. 

 Elaborar les valoracions diàries de les activitats. 

 



 

 

horaris i espais 
 

Els espais que farem servir són interiors i patis de l’escola Pilarin Bayés, que repartirem entre els diferents grups. 

L’horari serà de 09:00 a 14:00. És possible que algun dia d’excursió s’amplii aquest horari, però mai s’escurçarà. 

Els serveis optatius per als alumnes seran: 

bon dia, de 08:00 a 09:00 hores 

menjador, de 14:00 a 15:30 hores 

acollida tarda, de 15:30 a 17:00 hores 

L’horari d’un dia el definirem de la següent manera: 

HORES DIA DE CASAL SORTIDA/PISCINA 
8.00 a 9.00 Acollida (opcional) Acollida (opcional) 
9.00 a 9.15 Benvinguda, llistats i 

animació del dia 
 
 
 
 

Sortida o piscina 

9.15 a 10.45 1ª Activitat 

10.45 a 11.15 Esmorzar 

11.15 a 11.45 Pati lliure 

11.45 a 13.15 2ª Activitat 

13.15 a 13.45 Jocs d’aigua o altres jocs 

13.45 a 14.00 Recollida 

14.00 Sortida 

14.00 a 15.30 Menjador (opcional) Menjador (opcional) 

15.30 a 17.00 Tarda (opcional) Tarda (opcional) 

   



 

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS I 

SORTIDES 
 

el centre d’interès i l’eix d’animació 
 

L’eix d’animació és la temàtica que ens guia al llarg de tot el casal i ens ajuda a treballar tots els objectius i a programar les activitats de 

manera coherent.  

En aquest projecte ens hem plantejat experimentar amb la cuina creativa i divertida des d’una perspectiva més lúdica. Aquest estiu volem 

més que mai que els infants  siguin els protagonistes principals dels nostres casals.  

Enguany, hem titulat el casal “Ju-Lee Bert San i els sushis malvats”. 

En Ju-Lee Bert San, fa temps que busca la recepta definitiva per cuinar el millor sushi del món. Durant anys i anys, ha buscat receptes, 

ha viatjat per tot el món parlant amb savis cuiners per tal de trobar la millor recepta de sushi… ho aconseguirà? 

Un dia després de perdre tota esperança, va arribar a les seves mans una recepta, escrita en un pergamí, que assegurava ser la recepta 

definitiva de sushi. Sense pensar-ho dues vegades es va posar a cuinar, i just quan va posar l’últim ingredient….¡¡¡PAAAAAM!!!, un fum 

el va envoltar, i van aparèixer 3 sushis malvats!!! Sí, sí, 3 sushis que el van agafar i el van lligar a la pota de la taula, li van destruir la 

cuina, i van fugir!.  

 



 

 

En Ju-Lee Bert no podia creure el que havia vist! Quan va reaccionar i es va deslligar, va jurar que no descansaria fins poder derrotar 

aquells sushis malvats que ell per accident havia creat! 

Però com ho faria?.... Aleshores va recordar que existia un cuiner, en Hanaya Yohei, conegut arreu del món per la seva creació del sushi 

modern!! Qui millor que uns sushis moderns per derrotar aquells sushis malvats?? Per posar-se en contacte amb en Hanaya, en Ju-Lee 

ha de convertir-se en un cuiner samurai i ell sol no ho pot aconseguir! L’ajudem?? 

Segur que hi estem disposats. Per fer-ho hem organitzat les següents setmanes: 

 Setmana 1: En Ju-Lee Bert necessita ajuda 

 Setmana 2: El nostre WASABI ha desaparegut 

 Setmana 3: Perfeccionem l'entrenament 

 Setmana 4: La trobada amb en Hayana Yohei; tracem un pla 

 Setmana 5: La gran batalla final 

 

 

 



 

 

proposta d’activitats 
A partir dels objectius, i tret que cada infant va a un ritme diferent d’evolució, planifiquem les activitats en tres grups, que després cada 

equip de monitors adaptarà a les necessitats del seu grup d’infants. 

De 3 a 5 anys: 

 jocs on el component simbòlic es el predominant 

 tallers d’execució senzilla i resultats immediats 

 sortides entretingudes 

 cançons i danses dinàmiques 

 activitats amb un marcat caràcter fantàstic i imaginatiu. 

 

De 6 a 8 anys: 

 iniciació als jocs i tasques de grup 

 tallers més elaborats 

 sortides adequades a l'edat 

 cançons i danses dinàmiques i més complexes 

 les activitats mantindrien el caràcter fantàstic 

 

De 9 a 12 anys: 

 gran nombre de jocs i esports competitius i cooperatius 

 tallers elaborats de llarga durada 



 

 sortides a punts més llunyans 

 cançons i danses més riques de contingut 

 activitats enfocades a desenvolupar l’estratègia i el pensament creatiu 

 

Campos estela proporcionarà tot el material necessari per a la realització de les activitats del casal d’estiu. 

 

Sortides 
 

Les sortides tenen una gran importància dins de la programació del Casal, ja que: 

 Permeten treballar objectius que normalment no podem assolir. 

 Apropen a l’Infant a contextos diferents de l’habitual. 

 Produeixen un canvi de ritme en la dinàmica quotidiana. 

 

El Casal efectuarà diferents sortides en base al centre d’interès 



 

 

Jocs d’aigua 
 

Els jocs amb aigua a l’estiu, a banda de la funció recreativa, tenen una funció refrescant, per tant tenen una presència destacada de la 

programació, sempre amb un consum responsable. 

 

Migdies actius 
 

Els migdies actius són estones que pretenen cobrir les necessitats dels nens i nenes a l’estona de menjador, fomentant hàbits 

saludables i alhora ocupant el temps d’oci de manera activa i creativa. 

Són activitats que volen mostrar formes d’entretenir i educar durant l’estona del migdia. Propostes obertes però atractives: racons de 

lectura, jocs de taula i tauler, jocs motrius tranquils, estona de contes... 

Tota la proposta d’activitats està subjecta a qualsevol canvi que es consideri necessari pel tipus de servei o per l’equip de monitors, 

d’aquesta manera ens adaptem als horaris, als dies d’excursió, etc...  segons les característiques de cada casal. 

També proporcionarem als equips de monitors activitats per si apareix un dia de pluja i s’han de canviar els plans previstos. 



 

 

SEGUIMENT I VALORACIÓ 
 

dels infants 
 

Degut a la intensitat i la curta durada de l’activitat, tot i que l’equip de monitors farà un seguiment diari de tots els infants, no es donarà 

cap informe a les famílies. En casos puntuals, les famílies rebran un full d’incidència diària on es comunicarà l’incident ocorregut. 

En cas de trobar-ho necessari, el director del casal es posarà en contacte amb la família per concertar una entrevista i comentar els 

aspectes que ell consideri. 

Si alguna família creu convenient comentar alguna informació addicional a la que es demana a les fitxes d’inscripció, pot posar-se en 

contacte amb el director del casal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

de les activitats; la memòria. 
Les activitats del casal s’aniran avaluant dia a dia. Al final del dia, o a l’ inici del dia següent, els monitors faran una avaluació de les 

activitats realitzades. El que avaluarem serà: 

1. Les activitats realitzades són les que s’havien programat prèviament? 

2. S’han assolit els objectius de l’activitat? 

3. Els monitors han sabut dinamitzar l’activitat? 

4. Participació dels infants en l’activitat (motivació) 

5. Adequació dels espais 

6. Durada de l’activitat: ha estat la prevista? 

7. Material: ha estat suficient? 

 

Al final del casal farem una avaluació general sobre el funcionament, i amb aquesta informació s’elaborarà una memòria. 

 



 

PROPOSTA 

ECONÒMICA 
 

centre d’interès: 

“Ju-Lee Bert San i els sushis malvats”  

setmanes casal: 

setmana 1 del 26 al 30 de juny  

setmana 2 del 03 al 07  de juliol 

setmana 3 del 10 al 14 de juliol 

setmana 4 del 17 al 22 de juliol 

setmana 5 del 24 al 28 de juliol 

equip lleure educatiu: 

ràtio monitor segons decret 267/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carta de serveis: 

 material fungible per a activitats 

 assegurances responsabilitat civil i accidents 

 gestió i uniformitat equip de lleure 

 2 sortides (fora del poble) o piscina i 1 sortida a la festa final 

 samarreta per a tots els infants 

 

TARIFA PREUS PER SETMANA 
 

Casal Matí De 9.00 a 14.00 50.00 € 
Menjador  De 14.00 a 15.30 38.00 € 
Bon dia De 8.00 a 9.00 12.00 € 
Casal tarda De 15.30 a 17.00 15.00 € 
Menjador esporàdic De 14.00 a 15.30 09.50 € 
Bon dia esporàdic De 8.00 a 9.00 04.00 € 
Casal TOTAL De 8.00 a 17.00 100.00 € 
 

*Els inscrits de 4 o 5 setmanes des del principi del casal es 

beneficiaran del descompte de 25 € en la suma final de l’import del 

casal. 



 

  

INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU       escola Pilarin Bayés 

per formalitzar aquesta inscripció cal adjuntar: 

o full d’inscripció degudament omplert. 

o autoritzacions signades 

o 1 foto del nen/nena 

o fotoc. de la targeta sanitària 

o fotoc. del carnet de vacunacions 

 

  ACOLLIDA 

DE 08:00 A 09:00 

CASAL 

DE 09:00A 14:00 

MENJADOR 

DE 14:00 A 15:30 

TARDA 

DE 15:30 A 17:00 

 

setmana 1 del 26 al 30 de juny        
setmana 2 del 3 al 7 de juliol         
setmana 3 del 10 al 14 de juliol        
setmana 4 del 17 al 21 de juliol        
setmana 5 del 24 al 28 de juliol        

 
 

      

nom del nen/a  curs  

nom de qui autoritza  nif  

Adreça i Població  

idioma a casa  data naixement  

nom del pare/tutor  tlf contacte  mail  

nom del mare/tutor  tlf contacte  mail  



 

INSCRIPCIÓ CASAL d’ESTIU      escola Pilarin Bayés 

sap nedar    no   si, força bé   si, però no gaire bé   

marxarà sol a casa   si   no  qui el vindrà a recollir?_______________________________________  

es al·lèrgic    si   no  tipus d’al·lèrgia  ____________________________________________  

pren algun medicament  si   no  quin?_____________________________________________________  

per quin motiu?____________________________________________________________________________________________ 

si és imprescindible que el nen/nena prengui un medicament durant l’horari del casal és necessari adjuntar la recepta mèdica on h i consti el nom del 

medicament, la dosi i l’horari. En cas contrari no es podrà administrar la medicació. 

altra informació que considereu adient: 

 

Autoritzacions 

En/na ________________________________________________________________________ amb DNI ________________________, 

com a pare/mare/tutot de l’infant__________________________________________________   l’autoritza a participar en el Casal 

d’estiu 2017  que organitza i gestiona l´AMPA amb les condicions establertes, i a assistir a les sortides que es puguin organitzar durant 

els mateix. En cas d’accident o de malaltia i de no poder contactar amb mi , autoritzo a traslladar al meu fill/a  a un centre mèdic i que es 

prenguin les decisions necessàries sota la direcció facultativa                                                          si          no 

autoritzo per qüestions internes a tenir i poder fer ús de les dades facilitades en cas que fos necessari sabent que aquestes estaran 

protegides sota la llei orgànica de protecció de dades ( L.O.P.D.).                                        si   no 

autoritzo a fotografiar i fer gravacions al meu fill/a o tutelat sol i juntament amb la resta de companys , monitors i participants del servei 

en activitats, tallers i sortides.                                                                                              si   no 

signatura del pare, mare o tutor:      data: 



 

 

Full d’incidència diària 

Data:  __________________________________________________________________  

Nom del nen/a:  __________________________________________________________  

Nom del monitor/a: _______________________________________________________  

Us comuniquem que el vostre fill/a : 

 S’ha trobat malament       S’ha mostrat molt inquiet 

 Ha tingut febre     S’ha mostrat poc participatiu 

 S’ha barallat      Ha faltat el respecte a un company /a 

 Ha faltat el respecte a un monitor /a     

Observacions; 

 

 

 

monitor/a    coordinador/a    REBUT pare/mare/tutor@ 


