
 

REUNIÓ INFORMATIVA:  DIA 16 D’ABRIL A LES 18:30 
 
EL CASAL D’ESTIU “LA MAR DE DIVERTIT” AMB ANGLÈS 
Els nens i nenes d’educació infantil es trobaran a una illa, seran els protagonistes de diferents 
aventures que els duran a gaudir de moltes aventures al llarg de les setmanes d’aquest juliol i a 
descobrir l’art de viure! 
Cada dia els infants realitzaran una de les activitats en anglès. El fil conductor serà el mateix, els 
infants tindran aquest extra que els ajudarà a millorar el domini de la llengua anglesa.  
Amb la col.laboració dels educadors de Make it up-Babel Languages SCP. 
 
 
ACTIVITATS PROGRAMADES 
Setmana 1: del 25 al 29 de juny de 2012 
UN MISSATGE DINS UNA AMPOLLA: e l  conte de la Maisa, la fada de l ’a igua.  
El primer que ens sobta al despertar és un coco que cau sobre el nostre cap. Obrim el coco i 
de dins ens surt una fadeta... és la Maisa... que ens explica la seva història. Imaginació. El gust 
per les coses maques i ben fetes... seran algunes de les aportacions d’aquesta fada de l’aigua.  
 Sortida de matí a la piscina 
 Sortida al parc: La Maisa ens convida a la súper gimcana estiuenca amb jocs d’aigua. 
 Taller de decoració d’ampolles. 
 
Setmana 2: del 2 a l  6 de ju l io l  de 2012  
LES PETJADES DE LA TORTUGA. 
Una tortugueta arriba fins nosaltres arrossegant-se per la sorra de la platja. Ens donarà a 
conèixer les espècies que hi ha en el mar i ens mostrarà la manera en que ella regula les seves 
emocions quan s’enfada amb la resta d’animals del fons marí. 
 Sortida de tot el dia al Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM) del Prat de 
Llobregat.  
 Sortida de matí a la piscina. 
 Taller de realització d’una tortuga marina per guardar les nostres coses. 
 
Setmana 3: del 9 a l  13 de ju l io l  de 2012. 
UNA AVENTURA PIRATA. 
Pirates a l’abordatge! Cantem i ballem tots plegats! Celebrem cada victòria! El que més ens 
agrada treball tots plegats i sempre estem molt animats! Gaudir del treball en equip.  
 Sortida de matí a la piscina. 
  Taller: crearem el nostre portallapis pirata. 
 
Setmana 4: del 16 al 20 de ju l io l  de 2012 
CERQUEM EL TRESOR: trobem la fórmula de l ’a igua! 
Els pirates es van descuidar un mapa amb una ruta misteriosa que ens portarà a descobrir un 
gran secret. Aquest és la importància de l’aigua, d’on ens arriba? Descobrirem el cicle de 
l’aigua.  
 Sortida de tot el dia a la Bassa de St. Oleguer 
 Sortida de matí a la piscina. 
 Taller del mòbil del cicle de l’aigua. 
 
Setmana 5: del 23 al 27 de ju l io l  de 2012  
LA BRUIXOLA MÀGICA. 
Orientació en l’espai i joc de proves (instruccions) per trobar peces d’un trencaclosques per tal 
de fer la postal de l’estiu amb un marc de fotos. 



 

 Sortida de matí a la piscina. 
 Sortida al parc: farem un divertit joc de pistes. 
 
QUÈ FEM AL CASAL? 
MODEL D’EXEMPLE:  UNA SETMANA DE CASAL D’ESTIU 
HORARI DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13 
De 8’00 a 9’00h Acollida matinal: jocs de taula i/o dibuixos 
De 9’00 a 9’30h Rebuda dels nens/es al casal 
De 9’30 a 10’00h De qui són 

aquestes 
petjades? 

Dances i 
cançons del 
fons del mar 

SORTIDA AL 
CRAM 
(Prat de 
Llobregat) 
  

Sortida a la 
piscina  

Conte del  
 pop Arnau  

De 10’00 a 
10’30h 

ESMORZAR 

De 10’30 a 
11’30h 

Mural: el fons 
marí  
Creació amb 
collage 

Taller de la 
tortuga 
Part 1 

 
SORTIDA AL 
CRAM (Prat de 
Llobregat) 

 
Sortida a la 
piscina 

Taller de la 
tortuga part 2 

De 11’30 a 12’30 Jocs 
cooperatius 
 

Jocs d’aigua al 
casal 

Dances i 
cançons del 
fons del mar 

De 12’30 a 13’00 Ens preparem per sortir: recollida i hàbits d’higiene 
13’00h SORTIDA 
De 13’00 a 
13’30h 

DINAR 

De 13’30 a 
14’30h 

Grup de nens A: estaran al pati jugant mentre esperen a dinar. Grup B: ajudarem als 
monitors a parar taula 

De 14’30 a 15’30 ESPAI DE LUDOTECA O DE RELAXACIÓ PELS MÉS PETITS 
15’00  SORTIDA 
De 15’30 a 16’30 Taller de fang 

Part 1 
Sessió de jocs 
cooperatius 

SORTIDA AL 
CRAM (Prat de 
Llobregat) 

Taller de fang 
Part 2 

Jocs d’aigua 

De 16’30 a 17’00 Ens preparem per sortir: recollida i hàbits d’higiene 
17’00 SORTIDA 
Cada dia els infants realitzaran una de les activitats en anglès. 
 
TIPOLOGIA D’ACTIVITATS QUE REALITZAREM: 
Tal lers: L’elaboració i creació de diferents objectes per part dels mateixos infants, objectes 
decoratius (figures de fang, dibuix...) i objectes que posteriorment poden servir per jugar.  
 
Jocs motr ius: Podem fer les següents classificacions: 

Jocs pre-esportius: no han d’anar necessariament lligats a cap esport en concret, però 
hi ha unes regles de joc i poden ser tant per equips com individuals.  

Jocs cooperatius: en aquest cas el més important no és l’activitat física si no la 
implicació i col·laboració de tots els membres del grup per assolir una meta. 

Jocs tradicionals: Amb un mínim de material, amb imaginació i amb altres companys 
amb ganes de passar-s’ho bé es poden passar moltes hores divertides.  
 
Dinàmiques d’animació i  expressió corporal: Aprendre una dansa, cantar un cançoner, 
jugar a ser..., inventar històries, escoltar un conte, fer lectures dramatitzades, tocar un 
instrument, etc. seran les activitats més rellevants en aquest cas, ja que fan referència al nostre 
centre d’interès. 
 
Sort ides: Son un complement a les activitats del dia a dia del casal, sortides a la piscina, a la 
muntanya, a un museu, etc. qualsevol activitat que es traslladi fora de l’entorn habitual del nen/a 



 

és un factor motivant més que ens dóna l’alternativa de conèixer altres espais i 
fer activitats diferents.  
 
QUÈ CAL PORTAR AL CASAL? 
PRIMER DIA DE CASAL: 1 muda completa amb el nom posat que es quedarà al casal. 1 
paquet tovalloletes humides. CAL PORTAR UN EQUIP DE BANY (xancles, banyador, tovallola, 
casquet de bany i protecció solar.  
SORTIDA A LA PISCINA: Si la piscina és interior casquet de bany. Si és exterior crema 
solar. Per ambdues samarreta del casal i l’equip de bany complert: xancles, banyador, tovallola, 
muda de recanvi. 
RESTA DE SORTIDES: Samarreta del casal, esmorzar, gorra solar, crema solar i ampolleta 
d’aigua. 
DIA NORMAL AL CASAL: ampolleta d’aigua i esmorzar.  


