
Casal d’estiu 2017 a Albinyana 
«Les lleones. Art, natura i emocions al 
bosc»
Del 26 de juny a l’11 d’agost

INFORMACIÓ BÀSICA DEL CASAL D’ESTIU 2017

Projecte educatiu

L’Aresta som una cooperativa especialitzada en l’educació agroambiental  i

cooperativista,  basada  en  el  respecte  cap  a  la  natura  i  les  persones.

Fomentem  l’aprenentatge  actiu,  experimental  i  vivencial  a  través  de

metodologies  participatives  i  divertides. Potenciem  un  món  rural  viu  i  el

coneixement  del  nostre  entorn  així  com  de  les  pràctiques  comunitàries,

pageses,  artesanes  i  científiques  que  en  tenen  cura  i  que  posen  la

sostenibilitat de la vida en el centre.

El  casal  d’estiu «Les  lleones.  Art,  natura  i  emocions  al  bosc»

s’estructura en una ambientació diferent cada setmana. Plantegem un centre

d’interès que ens motivarà a descobrir i conèixer coses noves al llarg dels dies.

Combinem activitats artístiques i creatives, gimcanes, experiments científics

sorprenents, jocs cooperatius, activitats de cuina, excursions a la natura, i tres

dies a la setmana gaudim del parc aquàtic on fem el casal. A més, fem servir

l’anglès com a llengua vehicular. Per a la realització dels tallers promovem l’ús

de materials reciclats i naturals.

Més informació a:

https://arestacooperativa.com/educacio/casal-destiu/

https://www.facebook.com/laresta.flecacoop

Al llarg de l’estiu anirem penjant al bloc i al Facebook informació i imatges de 

les activitats que farem al casal.

https://www.facebook.com/laresta.flecacoop


Objectius educatius

- Conèixer l’entorn rural i les pràctiques socioculturals que el sostenen

- Potenciar la cura de l’entorn més proper

- Desenvolupar l’expressió artística i l’experimentació científica i culinària

- Estimular la cooperació en la nostra quotidianitat

- Promoure el respecte cap a la natura i les persones, la solidaritat i la 

corresponsabilització en les nostres accions diàries

- Aprendre anglès des de la quotidianitat

i sobretot... passar-nos-ho bé!!!

Paraules clau del casal d’estiu

creativitat artística - jocs cooperatius - anglès - sostenibilitat ambiental - parc

aquàtic - diversió   - experimentació - natura - agroecologia - emocions

Dates

-Del 26 al 30 de juny

- Del 3 al 7 de juliol

-Del 10 al 14 de juliol

-Del 17 al 21 de juliol

-Del 24 al 28 de juliol

-Del 31 de juliol al 4 d’agost

-Del 7 a l’11 d’agost

Horaris

- Acollida de 8 a 9h

- Casal de 9 a 13h

- Menjador (amb carmanyola) de 13 a 15h

Espais

El Casal es fa dins del recinte de l’Aqualeón. Els espais que utilitzarem són:

l’aula de natura, l’espai de laboratori i cuina, el teatre, els espais a l’aire lliure

del mini-zoo, el bosc dels voltants i les piscines (els nens i nenes només aniran

a les atraccions adequades per a la seva edat).



Tipologia d’activitats

Cada  setmana  farem  una  excursió  dins  del  recinte  de  l’Aqualeón,  tallers

experimentals,  tallers  artístics,  gimcana,  jocs  cooperatius,  taller  de  cuina  i

temps lliure. A més, dilluns, dimecres i divendres  anirem a les instal·lacions

aquàtiques del  parc.  Dimarts i  dijous ens refrescarem amb alguna activitat

d’aigua! 

• Ambientació

Comencem cada dilluns amb un misteri,  un enigma o preguntes que anem

resolent de manera col·lectiva al llarg de la setmana. Això ens portarà a fer un

seguit  d’activitats  i  experiments  per  anar  explorant  en grup les  preguntes

plantejades i aprendre des de la vivencialitat.

• Excursions

Un dia a la setmana fem una petita sortida pels voltants de l’espai del casal

per tal d’explorar el nostre entorn i conèixer de ben a prop les plantes, els

arbres i  els animals que hi  viuen. També aprofitem les sortides per recollir

material natural que emprem en les activitats artístiques i de ciència.

• Tallers

Als tallers experimentem i fomentem la creativitat i l’experimentació artística i

científica a través d’activitats de descoberta. 

Informació pràctica

● L’hora d’arribada és a les 9h a l’entrada de les instal·lacions del casal. En

el cas del servei d’acollida, l’hora d’arribada és a les 8h. 

● L’hora de recollida és a les 13h o a les 15h si  el  nen/a es queda al

menjador.  Es  prega  puntualitat  tant  a  l’hora  d’entrada  com  a  la  de

sortida.

● Els nens/es han de portar una samarreta vella, amb el nom, per a fer els

tallers artístics.

● Els  nens/es  que utilitzin  el  servei  de menjador  han de dur  un servei

sencer de taula (plats, coberts i got).

● Els  nens/es  han  de  portar  TOTS  els  dies:  aigua,  esmorzar,  gorra,

banyador, tovallola, crema solar (la primera aplicació de crema

de casa),  roba de recanvi, sabates  tancades,  tipus  bambes o

botes de muntanya, per fer excursions  i sabates que es puguin



lligar i mullar per anar a les instal·lacions aquàtiques. Tot marcat

amb el nom.

● Els nens/es que vulguin poden portar braçals (manguitos) per anar a les

piscines. 

● Si  voleu  ens  podeu  ajudar  amb aportacions  de  material  reciclat  que

farem servir  als  nostres tallers, com ara: envasos de plàstic  (pots de

iogurts, petitsuisse, etc.), safates de porexpan, proteccions de porexpan

o altres materials, oueres, recipients que penseu que puguin reconvertir-

se en una torreta tant gran com petita, garrafes d’aigua de 5 o 8 litres,

ampolles de plàstic de tot tipus, llaunes metàl·liques (de refrescs no),

taps de suro, taps d’ampolles de refresc, xapes, estris de cuina (paelles,

olles,  plats  i  gots  de plàstic,  tuppers vells,  tapadores,  culleres,  altres

estris de fusta o plàstic, etc.), joguines o jocs vells (de platja, de taula,

de  cuinetes,  de  construccions,  pilotes,  disfresses,  etc.),  material  de

dibuix  vell  (pintures,  pinzells,  restes  de cartolines,  etc.)  i  altres  idees

creatives!

Si necessiteu assessorament o davant qualsevol pregunta, no dubteu a parlar

amb l’equip de monitores.

Durant l’horari  de les activitats  us podeu posar en contacte amb nosaltres

trucant al següent telèfon:

635 08 16 00 (Pati) 

Organitzen:

Col·laboren:


