
CASAL JULIOL 
ESCOLA L’UNIVERS



CENTRE D’INTERÈS

Darrera de cada casal hi ha un projecte educatiu que gira entorn d’un tema o idea 
central anomenat centre d’interès.

Durant el mes de juliol us oferim un casal on cada setmana treballarem un dels cinc 
sentits. És una proposta amb jocs, tallers, sorpreses, contes…

El casal comença amb l'arribada de la carta d'en Troli, un personatge que viu al planeta 
Troliland al costat de la lluna i que té ganes de fer unes vacances aquest estiu i 
explorar com viuen els nens i nenes del planeta Terra. 

En aquesta carta ens explica que per venir necessita els cinc sentits ja que al planeta 
on viu no li fan falta però a la Terra vol gaudir de totes les imatges, olors, sorolls i 
tactes que té la ciutat de Barcelona i és per això que demana que els nens i nenes de 
l'escola l'Univers l’ajudin a trobar-los.



ACTIVITATS

Les activitats giren entorn del centre d’interès: els cinc sentits. 

� Taller de cuina*

� Taller d’agricultura i jardineria

� Taller de pintura i manualitats*

� Taller de creativitat: creem un personatge, en Troli

� Taller d’observació: observem el planeta Terra a partir dels sentits

� Taller de confecció*

� Taller de teatre

� Taller d’observació

� Taller de psicomotricitat

� Taller de dansa

� Jocs tradicionals, jocs d’aigua i gimcanes

� Racó contacontes

� Proposta de sortides

* Són tallers de manualitats per la qual cosa els nens i nenes hauran de portar una samarreta
vella o una altra bata per tal de no embrutar la bata d’ús diari. 



DINÀMICA DIÀRIA

L’horari del casal és de 9 del matí a les 16.30 hores o bé de 9 del matí a 12.3 0 hores . Amb 
possibilitat de seguir amb l’activitat d’acollida i per tant poder deixar el vostre fill/a a les 8 del matí.  

9.00-9.15 Arribada dels nens/es
9.15-10.15     Activitat
10.15-10.45   Esmorzar (tal i com es fa durant el curs)
10.45-11.45   Pati i jocs d’aigua
11.45-12.30   Activitat
12.30-15.30   Dinar i migdiada (tal i com es fa durant el curs)
15.30-16.30   Activitat
16.30 Recollida dels nens/es



PROGRAMACIÓ CASAL JULIOL

Recollida nens/es

Contacontes

DINAR I MIGDIADA

Taller de 
manualitats: 

Acabem el collage

Jocs d’aigua

ESMORZAR

Taller de 
manualitats: 

Fem un collage

Rebuda nens/es

Dijous

ContacontesJuguem amb el 
dominó

Taller de 
manualitats:

Acabem el mirall

Contacontes15.30-16.30

Recollida nens/esRecollida nens/esRecollida nens/esRecollida nens/es16.30

DINAR I MIGDIADADINAR I MIGDIADADINAR I MIGDIADADINAR I MIGDIADA12.30-15.30

Gimcana: la vista 
com a protagonista

Taller de pintura:
Acabem el dominó

de colors

Taller de 
manualitats:
Fem un mirall

Taller de 
manualitats: 

Dibuixem els ulls

11.45-12.30

Jocs d’aiguaJocs d’aiguaJocs d’aiguaJocs d’aigua10.45-11.45

ESMORZARESMORZARESMORZARESMORZAR10.15-10.45

Taller de creativitat: 
preparem una 

gimcana

Taller de pintura:
Fem un dominó de 

colors

Taller de 
psicomotricitat: 
circuit a cegues

Carta d’en Troli9.15-10.15

Rebuda nens/esRebuda nens/esRebuda nens/esRebuda nens/es9-9.15

DivendresDimecresDimartsDillunsHores

1ª Setmana: 28 de juny al 2 de juliol ���� LA VISTA



PROGRAMACIÓ CASAL JULIOL

Recollida nens/es

Taller de dansa: 
Danses d’arreu del 

món

DINAR I MIGDIADA

Taller de teatre: 
Representem un 

conte

Jocs d’aigua

ESMORZAR

Taller de confecció: 
Fem la nostra

màscara

Rebuda nens/es

Dijous

Jocs tradicionalsContacontesJocs tradicionalsTaller de cuina: 
Fem pastissets

15.30-16.30

Recollida nens/esRecollida nens/esRecollida nens/esRecollida nens/es16.30

DINAR I MIGDIADADINAR I MIGDIADADINAR I MIGDIADADINAR I MIGDIADA12.30-15.30

Gimcana: els sabors
com a protagonistes

Taller de creativitat: 
a partir d’aliments
inventem formes

Taller de 
manualitats:

Acabem el collage

Taller de cuina: 
Diferenciem els

gustos

11.45-12.30

Jocs d’aiguaJocs d’aiguaJocs d’aiguaJocs d’aigua10.45-11.45

ESMORZARESMORZARESMORZARESMORZAR10.15-10.45

Taller de creativitat: 
preparem una 

gimcana

Aprenem a 
classificar els

aliments pel gust

Taller de 
manualitats: Fem un 
collage de la llengua

2ª Carta d’en Troli9.15-10.15

Rebuda nens/esRebuda nens/esRebuda nens/esRebuda nens/es9-9.15

DivendresDimecresDimartsDillunsHores

2ª Setmana: 5 al 9 de juliol ���� EL GUST



PROGRAMACIÓ CASAL JULIOL

Recollida nens/es

Taller de 
manualitats: Creem

el nostre quadre

DINAR I MIGDIADA

Taller de jardineria: 
Busquem flors i 

fulles

Jocs d’aigua

ESMORZAR

Taller de 
manualitats:

Acabem les bosses
de sal de bany

Rebuda nens/es

Dijous

Jocs al patiJocs tradicionalsTaller de 
manualitats:
Acabem les 
bossetes

Contacontes15.30-16.30

Recollida nens/esRecollida nens/esRecollida nens/esRecollida nens/es16.30

DINAR I MIGDIADADINAR I MIGDIADADINAR I MIGDIADADINAR I MIGDIADA12.30-15.30

Taller de 
manualitats: Creem

el nostre quadre

Taller de 
manualitats:

Fem bosses de sal 
de bany

Taller de 
manualitats: 

Preparem bossetes
perfumades

Taller d’observació: 
olorem el que ens

envolta

11.45-12.30

Jocs d’aiguaJocs d’aiguaJocs d’aiguaJocs d’aigua10.45-11.45

ESMORZARESMORZARESMORZARESMORZAR10.15-10.45

Taller de 
manualitats: Creem

el nostre quadre

Taller d’observació:
Esbrinem les fruites
només olorant-les

Taller d’agricultura: 
busquem fulles

aromàtiques

3º Carta d’en Troli9.15-10.15

Rebuda nens/esRebuda nens/esRebuda nens/esRebuda nens/es9-9.15

DivendresDimecresDimartsDillunsHores

3ª Setmana: 12 al 16 de juliol ���� L’OLFACTE



PROGRAMACIÓ CASAL JULIOL

Recollida nens/es

Contacontes

DINAR I MIGDIADA

Taller d’observació: 
Comentem la 

sortida

Jocs d’aigua

ESMORZAR

Visita al barri: fixem-
nos en els sorolls

Rebuda nens/es

Dijous

Joc dels sorolls a 
cegues

Jocs tradicionalsContacontesTaller de 
manualitats: 

Acabem el pal de 
pluja

15.30-16.30

Recollida nens/esRecollida nens/esRecollida nens/esRecollida nens/es16.30

DINAR I MIGDIADADINAR I MIGDIADADINAR I MIGDIADADINAR I MIGDIADA12.30-15.30

Taller de teatre: 
representació a 

partir 
d’onomatopeies

Taller de creativitat:
Fem telèfons a 

partir de iogurts

Taller de 
manualitats:
Acabem les 
maraques

Taller de 
manualitats: 

Preparem un pal de 
pluja

11.45-12.30

Jocs d’aiguaJocs d’aiguaJocs d’aiguaJocs d’aigua10.45-11.45

ESMORZARESMORZARESMORZARESMORZAR10.15-10.45

Repàs del que hem
après durant la 

setmana

Taller de creativitat:
Fem telèfons a 

partir de iogurts

Taller de 
manualitats: Fem
unes maraques

4ª Carta d’en Troli9.15-10.15

Rebuda nens/esRebuda nens/esRebuda nens/esRebuda nens/es9-9.15

DivendresDimecresDimartsDillunsHores

4ª Setmana: 19 al 23 de juliol ���� L’OÏDA



PROGRAMACIÓ CASAL JULIOL

Recollida nens/es

Contaconte

DINAR I MIGDIADA

Taller de 
manualitats: 

Acabem el collage

Jocs d’aigua

ESMORZAR

Taller de 
manualitats: 

Fem un collage

Rebuda nens/es

Dijous

Festa final de casalTaller de 
manualitats:

treballem amb les 
textures

ContacontesTaller de pintura: 
Donem color a les 

figures

15.30-16.30

Recollida nens/esRecollida nens/esRecollida nens/esRecollida nens/es16.30

DINAR I MIGDIADADINAR I MIGDIADADINAR I MIGDIADADINAR I MIGDIADA12.30-15.30

Gimcana: el tacte
com a protagonista

Taller de 
manualitats:

treballem amb les 
textures

Taller de 
manualitats:

Acabem les pilotes

Taller de 
manualitats: 

Figures de fang

11.45-12.30

Jocs d’aiguaJocs d’aiguaJocs d’aiguaJocs d’aigua10.45-11.45

ESMORZARESMORZARESMORZARESMORZAR10.15-10.45

Taller de creativitat: 
preparem una 

gimcana

Taller d’observació:
Diferenciem les 

textures

Taller de 
manualitats: Fem
pilotes relaxants

5ª Carta d’en Troli9.15-10.15

Rebuda nens/esRebuda nens/esRebuda nens/esRebuda nens/es9-9.15

DivendresDimecresDimartsDillunsHores

5ª Setmana: 26 al 30 de juliol ���� EL TACTE



CALENDARI I PREU

• Calendari

El casal de juliol es realitzarà del dia 28 de juny al 30 de juliol (de dilluns a divendres), un total de 
5 setmanes . 

• Preu

De 9 a 16.30 hores: 80 euros per setmana . 

De 9 a 12.30 hores: 63 euros per setmana . 

En tots els casos l’activitat d’acollida es cobra apart.

IMPORTANT!

El casal es farà sempre i quan hi hagi un mínim de 10 nens/es apuntats 
per setmana .

Sempre hi haurà una coordinadora, l’Abigail , qui és l’encarregada del 
casal i per cada 10 nens/es hi haurà una monitora . 



TIMING

6 de maig: reunió informativa a les 17 hores al menjador de l’escola

14 de maig : entrega de les inscripcions a la bústia de l’AFA. Mínim haurem de tenir 10 
nens/es per setmana per a poder realitzar el casal.

4 de juny : data límit de pagament (es paga mitjançant transferència bancària al nº de 
compte 0030 2002 12 0001499271 (Banc Banesto) indicant el nom del vostre/a fill/a o bé
en efectiu a l’Abigail). 

Trobareu la presentació completa del Casal de juliol al blog de l’AFA
(http://afabailen.wordpress.com ).



US ESPEREM A TOTS!!!

GRÀCIES


