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1.PRESENTACIÓ___  
  

Les activitats d’estiu ens proporcionen experiències i situacions fora del nostre entorn quotidià 

i ens donen l’oportunitat de generar-nos una nova perspectiva del món que ens envolta. 

 

AUTONOMIA  
L’estiu ens suposa una època sense pressions ni fites, on podem  

experimentar sense por a equivocar-nos i d’aquesta manera conèixer  

mica en mica quines són les nostres habilitats, acceptar-les i estimar-les..  

 
 

CONVIVÈNCIA  
La intensitat de les activitats d’estiu fa que les relacions ja establertes 

 o que es creen de nou entre els participants, siguin molt més intenses.  

La flexibilitat de les activitats del casal ens permeten participar en la 

 presa de decisions i en la resolució de conflictes. 

 

LLEURE  
Potenciar la imaginació i la creativitat a través de les activitats i els  

centres d’interès, ens permet crear noves estructures que ens ajudin a  

flexibilitzar i relativitzar la nostra visió de tot el que coneixem.   
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2.PROPOSTA PEDAGÒGICA___   
  

  

2.1.Metodologia  
  

Per afavorir les òptimes condicions de treball al Casal, dividim els nens en grups segons la 

seva edat, adequant a cada nivell totes les activitats. A més, tenim un límit de 30 infants a 

cada grup. En referència als monitors i monitores exigim la màxima qualitat pedagògica en 

les nostres activitats, per això la majoria tenen el títol  

  

 

2.2.Objectius  
  

Vetllem per la qualitat pedagògica de totes les activitats que realitzem al Casal d’Estiu 

Vall de Palau. Per això, cada any definim els objectius generals del Casal que defineixen les 

aptituds que han d’assolir els infants.   

  

Aspecte personal  

- Tenir desenvolupades les capacitats físiques i intel·lectuals  

- Assolir un equilibri afectiu  

- Tenir una consciència moral formada  

  

Aspecte interpersonal  

- Respectar als altres  

- Compartir amb els altres  

- Comunicar-se amb els altres  

- Fer vida amb el grup  

  

Aspecte social  

- Viure compromesos amb l’entorn social  

- Adherir-se a la construcció d’una societat lliure i democràtica  

- Prendre consciència de la nostra identitat nacional  

  

Aspecte ambiental  

- Ser conscient de la necessitat d’una explotació racional dels recursos naturals per part de 

l’home  

- Ser conscients de la condició animal de l’home  
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2.3.Infants i famílies  
  

Per poder donar resposta a les necessitats del nostre entorn, el nostre Casal obre les portes 

a totes les realitats familiars. Així doncs, el nostre és un centre plural, orgullós de poder defensar 

els valors democràtics, i sobretot els drets dels infants.  

  

Defensem que l’educació és cosa de tots, és per aquest motiu, que involucrem a les 

famílies en la nostra tasca, i les fem partícips de la vivència. Des del Casal els monitors 

mantenim un diàleg obert i constant amb les famílies.  

  

2.4. L’experiència del Casal Vall de Palau  
  

Els monitors dediquem gran part del nostre esforç per fer del Casal una experiència global. 

La nostra eina principal, per a treballar els nostres objectius, és la creació d’un Centre d’Interès 

que s’acaba convertint en el puntal de la vivència dels nostres nens.  

  

El Centre d’Interès és el mitjà educatiu que utilitzem per lligar les activitats a una història 

que converteix l’estiu en una aventura. Ens podem transportar a un món màgic amb criatures 

mitològiques, viatjar en el temps i conèixer el passat o fins i tot viure una història de misteri. Per 

motivar  els nens creem personatges per cadascun dels nostres monitors i que són els 

protagonistes de la història. El secret dels nostres centres d’interès és que no només els nens el 

gaudeixen, sinó que els monitors també el vivim d’una manera molt especial. Sempre ens fem 

nostres els personatges que interpretem.   
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 3.CASAL 2019___  
  

  

Equip de Monitors i Monitores 
  

El Casal d’Estiu està estructurat de tal manera que l’equip de treball el formen 13 monitors 

dirigits per dos directors.  

  

Enguany l’equip de treball és el següent:  

  

DIRECTORS DEL CASAL: Meritxell Marsé Castillo i Marcos Fernández Rodríguez 

  

EQUIP DE MONITORS: Mari Carmen, Montse, Araceli, Consu, Mireia, Ainhoa, Ana, Pol.  

  

 

Normativa  
  

Al Casal Vall de Palau som conscients de tot allò que configura el marc legal dels Casals 

d’Estiu. És per això, que complim àmpliament amb les directrius que ens exigeix el Decret 

137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals 

participen menors de 18 anys.  

  

Disposem de com a mínim 1 monitor per cada deu nens, o fracció, en cadascuns dels nivells 

d’edat, reforçant els nivells on es troben els més petits. Més del 80% dels membres del nostre 

equip de treball te la titulació establerta per la Generalitat de Catalunya .A més, tots tenen 

experiència en el món del lleure.  

  

Les nostres activitats estan degudament notificades a la Secretaria General de Joventut de la 

Generalitat de Catalunya i tots els nostres infants gaudeixen de les assegurances, mèdica i de 

responsabilitat civil. 
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Grups   

  

Dividim als infants, adolescents i joves que participen del nostre Casal, en quatre nivells 

d’edat, per tal de poder treballar d’una forma més individualitzada i acurada els valors i els 

bons hàbits que defensem. Així com per conèixer millor les diverses realitats dels nens i nenes i 

respondre a les seves necessitats individuals.  

 Els nivells estan distribuïts de la següent manera (en funció del curs escolar que estan cursant 

actualment):  

  

NIVELL 1     p-3 

NIVELL 2     p4-p5 

NIVELL 3    1r,2n i 3r de primària 

NIVELL 4    4t, 5è i 6è de primària 

 

El Quotidià  
  

L’horari que seguim els dies que estem al Casal és el següent  

  

  Servei d’acollida matinal (de 7:30 a 9)  

  

09.00h  

 

Entrada del infants i activitat de Bon Dia 

09.30h  ACTIVITAT ESPORTIVA / PSICOMOTRICITAT 

10.30h  Esmorzar 

11.00h  ACTIVITAT MATÍ 

12.00h  Remullada 

13.00H SORTIDA/ DINAR 

14.00h  Temps lliure 

15.00h  ACTIVITAT TARDA 

17.00h  SORTIDA 

  

 Pel que respecta al servei de menjador, ens el proporciona Com a Casa , S.L. Confeccionen 

els menús d’acord amb els criteris nutricionals dels Departaments d’Educació i Salut de la 

Generalitat de Catalunya, adequats a les edats i les necessitats dietètiques dels participants 

del Casal. També donen resposta a casos específics, derivats de prescripcions mèdiques, com 

poden ser celíacs, diabètics o intolerants a altres aliments.   
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Serveis addicionals  
  

Per a totes aquelles famílies que no poden dur els seus fills al Casal a les 09.00h, el Casal 

d’Estiu ofereix el Servei d’Acollida Matinal de dilluns a divendres de 07.30h a 09.00h.  

  

Durant aquesta estona, els nens i nenes, es troben acompanyats per un monitor amb 

el que poden jugar a jocs de taula, fer petits tallers, jocs curts al pati o a l’interior,... fins 

que sigui l’hora d’inici del Casal.  

  

L’acollida es podrà contractar en la totalitat de l’estada al Casal o bé per dies 

puntuals responent a les necessitats específiques de cada realitat familiar.  

 

Colònies (OPCIONAL) 
  

Per les famílies i els infants més llençats i per gaudir en plena natura 9 dies fora del seu àmbit 

de confort, s’ofereixen unes colònies, que tenen lloc del dissabte 29 de Juny al 7 de Juliol, 

organitzades per l’Esplai JASD del barri de Gràcia de Barcelona. 

 

Tenen una experiència de més de 25 anys en l’Educació en el Lleure.  Les colònies és el 

moment de màxima experiència vivencial pels nostres infants, adolescents, joves i monitors. 

Tots plegats ens desplacem, amb autocar, a una casa de colònies, enguany a la Granja 

Escola Mas Colltort (La Garrotxa) 

  

És, durant aquests nou dies, on es posen de manifest la companyonia entre els infants, la 

solidaritat a l’hora d’ajudar-se els uns als altres i on les relacions entre els nens i nenes 

s’intensifiquen. És també, quan el Centre d’Interès és molt més present ja que tenen lloc els girs 

argumentals més sorprenents. A més a més, les colònies, ens permeten gaudir de moments 

que no podem compartir durant l’horari habitual del Casal com són els jocs de nit o el moment 

d’anar a dormir i despertar-nos amb els nostres companys i conèixer noves amistats. Són 

aquest moments en que podem treballar els bons hàbits d’una forma senzilla i quotidiana 

basant-nos en l’exemple. En trobar-nos en un entorn natural, allunyats dels nuclis urbans, 

podem estrènyer la nostra relació amb la natura i així entendre quin paper tenim en la seva 

conservació i com la nostra acció pot transformar-la.  

 

L’últim dia de colònies també volen compartir una estona amb les famílies i ofereixen el dinar 

de familiar i gaudir tots plegats d’estones d’esbarjo. 
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Inscripcions del casal d’estiu i/o colònies 
  
Per fer la inscripcions podreu descarregar la fitxa d’inscripció del casal a www.ampavalldepalau.net a 

l’apartat de Fulls diversos per imprimir. 

 

Allà també podreu descarregar la fitxa d’inscripció de les colònies d’estiu. 

  

Preus  
  

 A continuació detallem la taula de preus de l’activitat 

 

Acollida (7:30 h – 9:00 h ) 15€ 

Casal Matí (9:00 h – 13:00 h) 55€ 

Menjador fins les 15:00 h 30€ 

Menjador fins les 15:30 h 35€ 

Casal Tarda 15:30 h – 17:00 h 20€ 

Preu Colònies 29 Juny- 7 Juliol 275€ 

 

DESCOMPTES: 

10 % de descompte al segon germà  

20% de descompte al tercer germà 

10% Inscrits a tots els torns del casal 

Que cal saber?  

 
El primer dia 

(es quedarà fins 

que finalitzi el 

casal) 

 

 Una bossa amb roba de 

recanvi marcat amb el 

nom. 

 Crema solar (millor d’esprai) 

marcat amb el nom 

Excursions 

 tot el dia: 

 Dijous 27 de Juny 

 Dimecres 10 de Juliol 

Cada Dia 

(menys les 

excursions de 

tot el dia) 

 Banyador posat 

 Bambes d’esport posades 

A la motxilla:  

 Esmorzar saludable, 

xancletes, tovallola, 

ampolla d’aigua. 

Menjador:  En cas de venir dies 

esporàdics aviseu 3 dies 

abans. També en cas 

d’anul·lació 

 Si pateixen alguna 

intolerància o al·lèrgia cal 

portar el justificant mèdic 

 

Contacte durant el casal d’estiu 

casalestiuampavalldepalau@gmail.com 

 

693.70.86.65 

 

Informació diària del Casal d’Estiu 

http://casalestiuampavalldepalau.blogspot.com/ 
 

 

http://www.ampavalldepalau.net/
mailto:casalestiuampavalldepalau@gmail.com
http://casalestiuampavalldepalau.blogspot.com/

