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INFORMACIÓ BÀSICA DEL CASAL D’ESTIU 2019 
 

«El casal d'estiu de les lleones: ruralageml!» s'estructura en un ambient diferent cada setmana a partir d’uns 

oficis: construcció, ramaderia, mecànica, pagesia, elaboradores, cuina i costura. Al llarg de la setmana, farem 

tallers i activitats relacionades amb el món rural, la natura i la cooperació. Aquest centre d’interès setmanal 

ens permetrà anar-nos endinsant en el tema al llarg dels dies, motivant-nos a descobrir i conèixer coses 

noves. Així, en el casal utilitzarem el centre d’interès com un recurs educatiu per facilitar la motivació dels 

infants.  

Objectius del projecte educatiu: 

 - 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 

Tipologia d’activitats 

En el casal, combinem activitats artístiques i creatives, gimcanes, jocs cooperatius, activitats de cuina i 

excursions a la natura en torn a l'ambientació setmanal corresponent. D'altra banda, tres dies a la setmana 

gaudim del les instal·lacions del parc aquàtic on realitzem el casal. 

Per la realització dels tallers promovem l’ús de materials reciclats i naturals respectuosos amb el medi 

ambient i les persones. 

 Ambientació 

Els centres d’interès setmanals, els oficis: construcció, ramaderia, mecànica, pagesia, elaboradores, cuina i 

costura,  ens portaran a fer un seguit d’activitats per anar explorant en grup 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 

fer cabanes i recollir material natural que emprem en les activitats artístiques. 

 Tallers  

Als tallers experimentem i fomentem la creativitat i l’experimentació artística i científica a través d’activitats 

de descoberta. 

 Aigua 

Dilluns, dimecres i divendres anem a les instal·lacions aquàtiques del parc (els infants aniran a les atraccions 

adequades per a la seva edat). Dimarts i dijous ens refrescarem amb alguna activitat d’aigua! 

 



Exemple d’horari 

 

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 8:00h. 

 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, tot marcat amb el nom:  

 Totes els dies una motxilla amb: aigua (eviteu ampolles de plàstic d’un sol us), esmorzar, gorra, 

banyador, tovallola, crema solar (la primera aplicació de crema de casa), sabates tancades 

(tipus vambes o botes de muntanya) i sabates que es puguin mullar (xancletes). És important 

que el calçat que portin, sigui fàcil de posar i treure per l’infant. 

 El primer dia de casal: una muda de recanvi i samarreta vella per fer els tallers artístics. Serà 

retornat l’últim dia de casal 

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

 És molt important que els dies que realitzem l’excursió, portin el calçat adequat. 

 Els nens/es que utilitzin el servei de menjador han de dur un servei sencer de taula (plats i coberts). 

 En el cas de necessitat, durant l’horari del casal us podeu posar en contacte amb nosaltres, trucant 

al següents telèfons: 669 62 69 78 (Marta) o 635 08 16 00 (Pati) 

 Si necessiteu assessorament o davant qualsevol pregunta, no dubteu a parlar amb l’equip de 

monitores. 

 Si voleu, ens podeu ajudar amb aportacions de material reciclat que farem servir als nostres tallers. 

 

Al llarg de l’estiu anirem penjant al bloc i al Facebook informació i imatges de les activitats que farem al casal. 

 

Organitzen: Col·laboren: 

 

 

 

 

   
 


