
UN MÓN 
MÀGIC 

Dossier 
famílies 

CASAL D'ESTIU 2016 



CASAL D’ESTIU 2016 – UN MÓN MÀGIC 

   DILLUNS 27 DIMARTS 28 DIMECRES 29 DIJOUS 30   DIVENDRES 1 
8.00 - 9.00 h. SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ (opcional) 
9.00 - 9.05 h. ARRIBADA AL CASAL 

9.05 h. -9.30 h. ESMORZAR I ORGANITZACIÓ 
9.30 -12.50 h. 

Sortida P-4 a 
4t.: Passeig de 

Sant Joan. 
 
  

  
Piscina: 
Infantil: Creueta 
del coll 
Primària: Can 
Dragó 
 

 Sortida tots els 
grups: Museu 
d’història de 
Catalunya 
 

Sortida P-4 a 4t.: 
Parc Príncep de 
Girona 

Sortida tots els 
grups: 
Platja Mar Bella de 
Barcelona 

13.00 -14.30 h. TEMPS DE MIGDIA: DINAR 
14.30 -15.00 h. TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE - DESCANS 
15.00 - 15.05 h. ARRIBADA AL CASAL 
15.05 - 16.15 h. Sempre pensem en els superherois que surten a les pel·lis o bé als còmics, però també hi ha d’altres 

superherois que els tenim molt a prop i no ens n’adonem. Aquesta setmana els podrem conèixer i... 
per què no,  potser ens podem convertir en un d’ells. 
 
 

16.20 -16.30 h. BERENAR I FINS DEMÀ! 
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Sortides específiques: 
Dimecres 29 de juliol , tots el grups. Museu d’Història de Catalunya. 
P-3, P-4 i P-5, Les històries dels cabòries 
1r., 2n. 3r. I 4t. , Juguem com ho feien abans. 
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  DILLUNS 4  DIMARTS 5  DIMECRES 6 DIJOUS 7 DIVENDRES 8 
8.00 - 9.00 h. SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ (opcional) 
9.00 - 9.05 h. ARRIBADA AL CASAL 

9.05 h. -9.30 h. ESMORZAR I ORGANITZACIÓ 
9.30 -12.50 h. 

Sortida P-4 a 
4t.: Passeig de 

Sant Joan 
  

 Piscina: 
Infantil: Creueta 
del coll 
Primària: Can 
Dragó 
 

Sortida tots els 
grups: 
Caixaforum 

Sortida P4 a 4t. 
Plaça Joanic 
 

Sortida tots els 
grups: 
Platja Mar Bella de 
Barcelona 
 

13.00 -14.30 h. TEMPS DE MIGDIA: DINAR 
14.30 -15.00 h. TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE - DESCANS 
15.00 - 15.05 h. ARRIBADA AL CASAL 
15.05 - 16.15 h. En algun moment del passat, les andròmines van ser objectes nous, útils, estimats. Però amb el pas 

del temps s'han anat espatllant, fent velles... 
 
En algun calaix potser encara  desem aquella joguina , aquella peça... Ves a saber, potser li podrem 
donar una altra utilitat. 
 

16.20 -16.30 h. BERENAR I FINS DEMÀ! 

Sortides específiques: 
Dimecres 6 de juliol , tots el grups. Bitàcola. Un quadern musical al Caixaforum. 
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  DILLUNS 11 DIMARTS 12 DIMECRES 13 DIJOUS 14 DIVENDRES 15 
8.00 - 9.00 h. SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ (opcional) 
9.00 - 9.05 h. ARRIBADA AL CASAL 

9.05 h. -9.30 h. ESMORZAR I ORGANITZACIÓ 
9.30 -12.50 h. Sortida de 1r. 

a 3r.: 
Ecometropolisc 
Sortida P4 i P5: 

Parc passeig 
de  Sant Joan  

 Piscina: 
Infantil: Creueta 
del coll 
Primària: Can 
Dragó 
 

Sortida  P-3 a P-5: 
Ecometropolisc. 
Sortida 1r. a 3r.: 
Parc passeig de  
Sant Joan 

Sortida P-4 a 4t. 
Parc carrer Marina 

  
 

Sortida tots els 
grups: 
Platja Mar Bella de 
Barcelona 

13.00 -14.30 h. TEMPS DE MIGDIA: DINAR 
14.30 -15.00 h. TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE - DESCANS 
15.00 - 15.05 h. ARRIBADA AL CASAL 
15.05 - 16.15 h.  

A través del viatge pel set planetes, el Petit Príncep, ens fa pensar en  la pau, la protecció del planeta, 
la protecció de la infància, la tolerància, l’intercanvi cultural, l'amistat, la responsabilitat.. i ens recorda 
que “Només s’hi veu bé amb el cor. L’essencial és invisible als ulls”.  
Aquesta setmana coneixerem  els set planetes que el Petit Príncep va recórrer. 
 
 

16.20 -16.30 h. BERENAR I FINS DEMÀ! 
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Sortides específiques: 
Dilluns 11 de juliol, de 1r. a 4t.. Ecometropolisc. 
Dimecres 13 de juliol, de P-3 a P-5: Ecometropolisc. 
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  DILLUNS 18 DIMARTS 19  DIMECRES 20 DIJOUS  21 DIVENDRES 22 
8.00 - 9.00 h. SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ (opcional) 
9.00 - 9.05 h. ARRIBADA AL CASAL 

9.05 h. -9.30 h. ESMORZAR I ORGANITZACIÓ 
9.30 -12.50 h. 

Sortida P-4 a 4t. 
Parc Príncep de 

Girona. 
  

Matinal Esportiva i  
 
Jocs d’aigua 
 

Sortida tots els 
grups: 
 
VALL DE ROS- 
RIELLS 

Sortida de P-4 a 4t. 
Passeig de Sant 
Joan 
 

Sortida tots els 
grups: 
Platja Mar Bella de 
Barcelona 

13.00 -14.30 h. TEMPS DE MIGDIA: DINAR 
14.30 -15.00 h. TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE - DESCANS 
15.00 - 15.05 h. ARRIBADA AL CASAL 

15.05 - 16.15 h. Enmig d’un bosc frondòs, coneixerem la màgia tots els follets i fades que hi  viuen tot 
aprenent la importància de cuidar la natura i l'entorn. 
 
A més coneixerem plantes que curen,  d’altres que serveixen per cuinar, flors i fulles 
que serveixen per estampar…. 

16.20 -16.30 h. BERENAR I FINS DEMÀ! 

Sortides específiques: 
Dimecres 20 de juliol, tots els grups, tot el dia. Vall de Ros – El parc de 
les olors 
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  DILLUNS 25 DIMARTS 26 DIMECRES 27 DIJOUS 28 DIVENDRES 29 
8.00 - 9.00 h. SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ (opcional) 
9.00 - 9.05 h. ARRIBADA AL CASAL 

9.05 h. -9.30 h. ESMORZAR I ORGANITZACIÓ 

9.30 -12.50 h. 

 Sortida al 
passeig de 
Sant Joan. 

Matinal Esportiva i  
 
Jocs d’aigua 

SORTIDA TOT EL 
DIA: 
COPONS 

Sortida a la plaça 
Parc Príncep de 
Girona 

Sortida tots els 
grups: 
Platja Mar Bella de 
Barcelona 

13.00 -14.30 h. TEMPS DE MIGDIA: DINAR 
14.30 -15.00 h. TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE - DESCANS 
15.00 - 15.05 h. ARRIBADA AL CASAL 
15.05 - 16.15 h.  

En Merlí, l’Oz, en Lari  tots són mags que viuen en un món ple d'il·lusions. Aquesta 
és la seva tasca principal. D’un barret en treuen un conill, amb la vareta poden fer 
meravelles i vosaltres voleu ser mags per uns dies? Aquesta és la vostra! 

16.20 -16.30 h. BERENAR I FINS DEMÀ! 
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Sortides específiques: 
Dimecres 27 de juliol, tots els grups, tot el dia. Un dia al circ a les Feixes. Copons 
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Els nens i nenes de P-3 , P-4 i P-5: 
Bossa de roba amb: 
Una muda sencera de recanvi. ( calces/calçotets, samarreta, pantalons i mitjons, si s’escau). 
Tovallola de bany. 
Banyador 
Sabatilles  de piscina. 
Crema de protecció solar 
Gorra amb visera 
 La muda es quedarà a l’escola i la resta anirà i tornarà cada dia a casa. 
 
Els nois i noies de 1r. a  4t.: 
Gorra amb visera 
Motxilla petita amb: 
Una muda sencera de recanvi. ( calces/calçotets, samarreta, pantalons i mitjons, si s’escau). 
Tovallola de bany. 
Banyador. 
Crema de protecció solar. 
  
Aquesta motxilla, cal que la duguin cada dia. 
 

 
CAL QUE TOT ESTIGUI BEN MARCAT, PER EVITAR POSSIBLES PÈRDUES. 
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El mitjà de transport utilitzat és el servei públic de METRO i BUS, per als nois i noies de 1r. a 4t.  
Els nens/es d’Educació Infantil utilitzaran un servei d’autocar. 
Els dies  de piscina i platja, recomanem que els infants esmorzin a casa. 
  
També recomanem que abans de sortir de casa, poseu la primera dosi de protecció solar. Al llarg del dia l’equip de 
monitors, n’anirà posant més. 
 

Tots els grups 
6 de JULIOL CAIXAFORUM: BITÀCOLA Un submarí perdut en la immensitat de l'oceà necessita reiniciar tots els seus 

sistemes de navegació per poder tornar a casa. Per aconseguir-ho, la tripulació 
haurà de seguir les instruccions del Bitàcola: un quadern musical. La música 
electrònica, interpretada amb instruments com l'ewi, l'octopad o el theremin, 
farà possible que el submarí torni a navegar. Immersió imminent: tothom a 
bord! 

20 de JULIOL VALL DE ROS: EL PARC DE LES OLORS La visita comença amb la benvinguda a les grades, que ens permeten seure i 
concentrar la mirada a les parets verticals dels Cingles de Bertí. 
La passejada pel Parc s’inicia al sector de les plantes aromàtiques, on es fan 
perfums amb les mans. Descobrireu que l’aroma de les plantes té notes i 
observareu on guarden l’oli essencial i perquè el fabriquen. 
Després ens traslladarem cap a l’hort, on les plantes hortícoles acompanyen un 
gran nombre de condiments. Tastarem el gust picant, amb regust de bosc, de 
la sajolida i una gran diversitat de condiments, parlarem de cuina i del paper 
tan deidiu que interpreten els condiments. Coneixerem les associacions 
favorables i els beneficis pels conreus que els suposa la companyia de les 
plantes aromàtiques i medicinals. 
I finalment tancarem la visita anant cap a la feixa de les plantes medicinals. 
Aquest recorregut ens acosta a aquelles plantes que potser no fan olor -o que 
fins i tot fan pudor-, però que tenen unes destacades propietats guaridores. 
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TOTS ELS GRUIPS 

27 de JULIOL UN DIA AL CIRC DE LES FEIXES- COPONS • TALLER DE CIRC" on vosaltres en sereu els únics protagonistes. 
Trapezi, maroma, xanques de mà, hola-hops gegants, rodets d'equilibris, 
monocicles i rodetes,malabars de tot tipus (diàbolos, bitlles, plats xinesos, pals 
de l'infern, catifes voladores...),saltabrinques, mini-tramps...pels més petits 
disposem d’una caravana de maquillatge i una de 
camerino. 
•  Remullada, esbarjo i dinar a la zona de pícnic 
•  Espectacle amb el pallasso: "TASTACIRC" 
Divertit espectacle amb el pallasso malabarista i equilibrista “Tastacirc”.. i la 
participació de tots els nens/es del casal!!. 
 

P-3, P-4 i P-5 

29 DE JUNY MUSEU D’HSTÒRIA DE CATALUNYA LES HISTÒRIES DELS CABÒRIES 
Els Cabòries són un grup d’historiadors despistats que de tant en tant surten 
de la biblioteca per acompanyar els més menuts pel museu. Avui han 
d’endreçar els objectes que el grup ha portat de casa i comparar-los amb els 
que es feien servir en altres èpoques. Així descobrirem quines coses han 
canviat i quines no. 
 

13 DE JULIOL ECOMETROPOLISC 
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1r., 2n. 3r. i 4t. 

29 DE  JUNY MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA JUGUEM COM JUGAVEN ABANS 
A vegades sembla estrany que els avis hagin estat petits i hagin jugat. A través 
de la visita al museu descobrirem a què jugaven els avis i besavis, i construirem 
el nostre propi joc per portar-lo al casal. 
 

11 DE JULIOL ECOMETROPOLISC 
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DEL MENJADOR: 
 
• Les incidències i avisos del servei menjador, hauran de ser sempre per escrit : 
- En cas que el nen/a hagi de prendre algun medicament, cal que ens digueu quina dosi i a quina hora s’ha 
de prendre el medicament. Agraírem ens poseu el nom en la capsa o sobre. A la vegada haureu 
d’emplenar un full d’autorització. 
- En cas que hagi de fer dieta, s’haurà de comunicar a les nou del matí. 
- En cas que un dia el nen/a no es pugui quedar a dinar, cal que ens ho feu saber. El mateix què, en cas que 
un dia algun nen/a no inscrit al servei de menjador s’hagi de quedar a dinar. 

 

DAVANT D’UNA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA: 
• En qualsevol sortida o dins del mateix edifici de l’escola, cada grup té la seva farmaciola amb tot el 
material necessari per fer les primeres cures. 
 
• En el cas que un infant es trobés malament o prengués mal, s’ avisarà telefònicament a la família. 
 
• Davant d’una situació de gravetat s’avisarà al 061. 
  

 

ENTRADES I SORTIDES: 
S’haurà de dur i deixar el nen/a al menjador de l’escola on l’estarà esperant l’equip de monitors. 
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