


La Fundació Catalana de l'Esplai, té per missió: “educar els infants i els joves en el lleure i 

promoure el desenvolupament associatiu, amb voluntat transformadora i d'inclusió 

social”, i agrupa les entitats següents: 

 

• Associació Catalana de Cases de Colònies 

• Serveis d'Esplai 

• Centre d'Estudis de l’Esplai - Suport Associatiu 

• Federació Catalana de l'Esplai: agrupa més de 110 esplais d’arreu de Catalunya. 

• Fundación Esplai 

 

La missió de Serveis d’Esplai es concreta en la prestació de serveis i programes educatius 

integrals a les escoles,  

 

La proposta global de serveis de lleure de “l’Esplai” es caracteritza per: 

 

• Una voluntat educativa. 

• Una aposta per la qualitat del servei. 

• Un compromís per la coresponsabilitat. 

• Una opció per la inclusió i la transformació social. 

LA FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 



CARACTERÍSTIQUES DEL CASAL 

És una activitat extraordinària que té unes característiques pròpies: 
 

•  Es treballa en l’educació en valors gràcies a una proposta 
educativa de qualitat. 
 

• EL Casal és una activitat fonamentalment lúdica, intentant fer qualsevol de 

les activitats més atractiva i motivadora mitjançant el joc.  
 

• Els vincles afectius entre infants i monitoratge són essencials per 

el bon funcionament i ambient del casal. 
 

• L’Infant és el protagonista del Casal, posant tota l’atenció sempre ell i 

la seva seguretat.  
 

• El Casal funciona amb centre d’Interès que s’inicien i es tanquen cada 

setmana, amb un gran fil conductor durant tot el mes. 

 

•  S’afavoreix la relació i informació fluida entre les famílies i l’equip de 

monitors/es.  

 

  



FITXA TÈCNICA 

Tipus d’activitat: Casal d’estiu 2013 
 

Lloc de realització: Escola Jacint Verdaguer, Sils 
 

Inici del casal: 25/06/13   Finalització: 02/08/13 
 

Horaris:  acollida: 7.45 a 9.00 
  de 9.00 a 13.00 
  de 9.00 a 15.00 (dinar inclòs) 
  de 9.00 a 16.30 (dinar inclòs 
 
  de 14.00 a 15.00 (només nois/es de les estades) 
   de 14.00 a 16.30 (només nois/es de les estades) 

Inscripcions: per setmanes 
 

Participants: de P3 a 6è  
 
 

Equip de monitor/es: estarà format per monitors/es amb 
experiència en casals d’estiu i amb formació per dur a terme el 
desenvolupament d’aquesta activitat. També hi haurà monitors/es 
de parla anglesa. 



HORARI BASE 

7.45-9.00  Acollida matinal 

9.00-10.00 
 Benvinguda. Presentació de l’activitat (centre d’interès) 
Jocs dinamitzats 

10.00-10.30 Esmorzar 

10.30-11.45 Activitat del matí 

11.45-12.45 Piscina, jocs d’aigua 

12.45-13.00 Recollida, treball d’hàbits. Valoració i comiat 

13.00-15.00 Menjador/Descans/Racons/Comiat 

15.00-16.15  Activitat de tarda 

16.15-16.30 Valoració, recollida i comiat 



L’EQUIP 

Des de la Fundació Catalana de l’Esplai treballem per potenciar quatre 
actituds o pautes bàsiques de comportament dels monitors i les monitores 
que cal destacar: 

 
Estar en acció 
Ser monitor/a no és mai una activitat sedentària. Estar en acció comporta 
respectar el ritme biològic de l’Infant, conèixer els límits de la seva atenció, 
de la seva concentració i capacitat d’espera, de les seves necessitats de 
seguretat, moviment i repòs. 

 
Ordre 
Cal un marc de referència organitzatiu, de vida quotidiana, que afavoreixi la 
convivència i la comunicació entre els infants.  

 
Afecte i bon humor 
Els monitors/es transmeten bones vibracions, optimisme i calidesa. És 
impossible educar si no es transmet felicitat i confiança. 

 
Reflexió 
L’ètica ha de ser present per ajudar a l’Infant a conèixer-se millor.  
 
 
 



EL CENTRE D’INTERÈS 

 “Un casal amb esperit olímpic per nens nenes de P3, P4 i P5” 
 

El Llampec  és un gat molt eixerit i a qui li agrada molt fer 
esport. És molt àgil i entremaliat! 
 Després del llarg hivern davant la llar de foc  ha decidit 
posar-se en forma... Però no ho vol fer sol. Demana a tots 
els nens i nenes de Sils que participin amb ell d’aquesta 
gran aventura! 
 



Temàtiques per setmana P3 a P5 

Setmana Temàtica 

Del 25 al 28 de juny La torxa màgica i la mascota olímpica 

De l’1 al 5 de juliol Sils, la seu olímpica  

Del 8 al 12 de juliol Olimpíades d’estiu 

Del 15 al 19 de juliol Tots som importants 

Del 22 al 26 de juliol Les paraolimpíades 

Del 29 al 2 d’agost La gran festa de clausura 

Un casal amb esperit olímpic 



EL CENTRE D’INTERÈS 

 “Esports i acció, per nens nenes de primària” 
 

Els nens i nenes de primària comencen ja a tenir interessos 
concrets: el agrada l’esport, l’espectacle, cantar riure i 
moure’s molt! 

El Centre d’interès per ells estarà ple d’acció, 
música i esport i moviment!!! 

 

http://www.amartorell.com/uploads/teatre431.png


Temàtiques per setmana primària 

Setmana Temàtica 

Del 25 al 28 de juny S’aixeca el teló i salta a l’acció 

De l’1 al 5 de juliol Un, dos, tres...acció 

Del 8 al 12 de juliol L’equilibri i l’esforç 

Del 15 al 19 de juliol Belluga’t amb ritme 

Del 22 al 26 de juliol Expressa’t amb el cos 

Del 29 al 2 d’agost La gran festa de la música i l’esport 

Esports i acció! 



ESQUEMA D’UNA SETMANA 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 
Presentació 

Centre 
d’Interès de 
la setmana 
(9,00 a  11,30) 

Activitat 
matí: gran 

joc/ginkama 
o taller 

(9,00 a  11,30) 

 

Activitat 
matí: gran 

joc/ginkama 
o taller 

(9,00 a  11,30) 

Activitat 
matí: sortida 
per l’entorn 

proper 
(9,00 a  11,30) 

 
Gran activitat 
cloenda del 

Centre 
d’Interès 

Piscina  
(11,45-12,45) 

Piscina  
(11,45-12,45) 

Piscina  
(11,45-12,45) 

Piscina  
(11,45-12,45) 

Piscina  
(11,45-12,45) 

Dinar i descans 
(13,00 a 15,00h) 

Dinar i descans 
(13,00 a 15,00h) 

Dinar i descans 
(13,00 a 15,00h) 

Dinar i descans 
(13,00 a 15,00h) 

Dinar i descans 
(13,00 a 15,00h) 

Tallers Tarda de 
contes i 
cançons 

Tarda de 
racons 

Tarda de jocs 
d’exterior 

 

Taller records 
del Centre 

d’Interès de 
la setmana 



L’ANGLÈS AL CASAL  

L’infant: el protagonista del procés d’aprenentatge 
 

Dos monitors/es dirigiran activitats als nens/es en anglès. Cançons, reforç 

de vocabulari, activitats dirigides i petites converses que ens serviran per 

ampliar els continguts treballats durant el curs a l’escola. 

Cada grup tindrà una estona al dia per treballar en aquesta llengua 



SORTIDES, EXCURSIONS I DIES ESPECIALS 

 

1 excursió de tot el dia: lloc a concretar 
 

Sortides de proximitat: Estanys de Sils, Sender de la Via 
Augusta, Parc de la Salut de Sils... 
 

1 nocturnitat A L’ESCOLA (dia a concretar i hi poden participar 

tots els nens/es encara que no estiguin inscrits la setmana de la 
nocturnitat) 
 

1 gran Festa del casal 
 



FINS AVIAT 

GRÀCIES PER 
LA VOSTRA 
ATENCIÓ !!! 
 

 


