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MINIS
P3 A 1R

TORRETA



DATES
CASAL D'ESTIU - 27 de juny al 29 juliol (matí, menjador i tarda)

 
CASAL DE SETEMBRE - 29 agost al 2 de setembre (matí i menjador)

BON DIA - 8H A 9H

MATÍ - 9H A 13H

MENJADOR - 13H A 15H 

TARDA - 15H A 17H

HORARIS

SANTA AGNÈS DE MALANYANES
Escola Santa Agnès

LA ROCA DEL VALLÈS
Escola Pilar Mestres (Minis i Aventura)

Escola Mogent (Apis)

LA TORRETA
Escola La Torreta

ESCOLES

CASAL D'ESTIU 2022



•Fer del casal un espai de qualitat

•Estructura lògica del casal

•Els períodes de vacances són un temps d’esbarjo per els infants

•Les activitats de vacances són un espai educatiu

•En les activitats els infants i joves esdevenen protagonistes

•A les vacances es fan nous amics i amigues

•Les famílies han de ser partícips de les activitats de vacances dels seus fills/es

•Una oportunitat per fer territori
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LÍNIA PEDAGÒGICA



MATERIAL A DUR
CASAL D'ESTIU 2022

EIX TEMÀTIC
Enguany introduïm el centre d'interès, AVENTURA'T A LA DIVERSITAT. Creiem que, a

partir de jocs, gimcanes, convivències... podem aprendre valors tan importants com

el respecte i la diversitat.

Tot això serà, a través d'una colla d'amics i amigues les quals els hi passaran un

munt d'aventures on els infants i joves hauran d'assolir els reptes que els hi

plantegin i també sumar-se a les seves aventures. 

Amb la diversitat i el respecte com a bandera, cada setmana ens centrarem en una

temàtica diferent.
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EIX TEMÀTIC

SETMANA 1: LLEGENDA ROQUEROLA

SETMANA 2: LA VOLTA AL MÓN

SETMANA 3: OLIMPIADES INTERCASAL

SETMANA 4: GRAN SHOW

SETMANA 5: ANEM DE GALA



•Roba còmode
•Calçat lligat
•Aigua
•Crema solar (posada al matí).

•Gorra 

•Esmorzar 
•Berenar, només els infants que vinguin a la tarda
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MATERIAL A DUR

•Activitats d’aigua: Banyador, tovallola, xancles (millor lligades)

•Minis 1 i 2: El primer dia caldrà dur una muda de recanvi.

•A les sortides: S’ha de dur la samarreta del casal.

•Les sortides: Tenen el seu propi material explicat a la programació.

•Mòbil i altres tecnologies: No es permetrà el seu ús. 



MATERIAL A DUR
COORDINADOR/A DE GRUP:

Cada dia a les entrades i sortides del casal hi haurà el coordinador/a de cada grup.
Aquesta persona és la vostra referent de comunicació, la qual li comunicareu qualsevol incidència, canvi, pagament...

 

APP DEL CASAL:
Tots els inscrits al casal rebran un accés a la APP del casal. Aquesta servirà de gestió del grup de monitors/es i per

comunicar les diferents informacions que vagin sorgint al llarg del casal.
Podeu fer servir aquesta APP per comunicar-nos amb nosaltres en qualsevol moment del dia.

En aquesta també podreu consultar tota la informació relativa al vostre grup (horaris, menús, activitats, protocols...)
 

ALTRES CANALS DE COMUNICACIÓ:
A través del correu electrònic, cada setmana anireu rebent tota la informació relativa al casal.

A les nostres Xarxes Socials (Instagram i Facebook) anirem penjant diferents imatges i vídeos de les activitats que
realitzen els infants i joves. 
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COMUNICACIÓ
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ENTRADES I SORTIDES

ENTRADA I SORTIDA

Minis i Apis



CASAL D'ESTIU 2022

ESPIAS DE TROBADA, TEMPS LLIURE I WC

MINIS 

LAVABOS MENJADOR

APIS
LAVABOS GIMNÀS
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SORTIDA 1: El bosc de les llegendes roqueroles
DIMECRES 29 DE JUNY
Excursió amb proves, orientacions, cabanes, pigments... 

Ajudarem a l'aventurera a resoldre les llegendes que s'amaguen pels indrets més inhòspits del bosc de La Roca a
través de diferents proves, enigmes i orientacions.

09:00h - Sortida de l’escola

10:00h a 13:00h - Jocs de les llegendes

13:00h - Dinar

15:00h - Activitats recreatives

16:00h - Tornada a l’escola

17:00h - Arribada a l’escola

MATERIAL NECESSARI:

Roba i calçat còmode

Esmorzar, dinar i berenar

Aigua i crema solar

Samarreta del casal i gorra
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SORTIDA 2: Granja Aventura Park

www.granjaaventurapark.com

MATERIAL NECESSARI:

Roba i calçat còmode

Esmorzar, dinar i berenar

Aigua i crema solar

Samarreta del casal i gorra

09:00h - Sortida de l’escola

10:00h - Arribada i esmorzar

10:30 - Inici de l'activitat
Visita a la granja i espai toca toca, circuit d'aventura,

hort,, animals excòtics.

13:00h - Dinar

14:30h - Seguim amb les activitats

16:00h - Tornada a l'escola

17:00h - Arribada a l'escola
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SORTIDA 3: Aventura al casal
DIMECRES 13 DE JULIOL

09:00h - Acollida dels grups

10:00h - Inflables

11:00 - Esmorzar

11:30h - Bosc Vertical

13:00h - Dinar

15:30h - Gimcana

17:00h - Finalització

MATERIAL NECESSARI:

Roba i calçat còmode

Esmorzar, dinar i berenar

Aigua i crema solar

Samarreta del casal i gorra

Banyador i tovallola
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SORTIDA 4: Aira Natura

www.airanatura.com

DIMECRES 20 DE JULIOL

09:00h - Sortida de l'escola

10:00h - Arribada i esmorzar

10:30 - Inici de l'activitat
Circuit d'aventura "El Cargolet"
Joc d'equilibris
Taller de Cura i agility amb ponis

13:30h - Dinar

15:00h - Seguim amb les activitats

17:00h - Arribada a l'escola

MATERIAL NECESSARI:

Roba i calçat còmode

Esmorzar, dinar i berenar

Aigua i crema solar

Samarreta del casal i gorra
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UNA NIT D'ACAMAPADA

L'ACAMPADA TINDRÀ EL SEU PROPI EIX
TEMÀTIC 

TOTES LES ACTIVITATS ESTAN ADAPTADES
A L'EDAT DELS INFANTS

DIMECRES 27: 
- Activitats matí
- Dinar
- Preparem Campament
- Sopar
- Joc de nit
- Dormir

DIJOUS 28: 
- Esmorzar
- Activitats matí
- Dinar i tarda (opcional)

JOCS D'AIGUA
EXCURSIONS

JOCS DE COLLES
JOCS DE NIT
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INFORMACIÓ ACAMAPADA
L’Acampada iniciarà el dimecres 27 de juliol a les 09:00 i finalitzarà el dijous 28 a les 13:00 a l'escola. El

dinar i la tarda del dijous seran opcionals.
Duran els dos dies realitzarem activitats i excursions pel municipi i aquestes tindran el seu propi eix

temàtic. 
L’esmorzar i dinar del primer dia el portarà cada infant (opció pícnic), com si es tractés d’una sortida

normal. Nosaltres oferirem el sopar del dimecres i l’esmorzar del dijous.
Aquesta activitat tindrà un cost addicional de 20€.

 
MATERIAL NECESSÀRI: 
- Esmorzar i dinar del primer dia
- 1 muda de recanvi
- Tovallola, Banyador, calçat còmode i xancles
- Sac de dormir, màrfega i pijama
- Crema solar i gorra
- Lot o frontal i samarreta del casal


