
 

Casals d’estiu  
esportius i de lleure 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En les èpoques d'estiu quan les escoles ja han acabat el curs, és 

molt important poder gaudir d'una oferta d'activitats per als 

infants per tal  que les famílies puguin continuar la seva rutina al 

igual que durant la resta de l'any. D'aquesta manera els pares i les 

mares no han d’establir torns de vacances, ni comprometre a algú 

perquè tingui cura dels infants i poden planejar el temps d’oci per 

gaudir-lo amb tota la família. 

El casal d’estiu permet que els infants puguin aprendre, crear, 

relacionar-se, divertir-se.... en un ambient diferent al de l'escola, ja 

que allò que es pretén és educar en espais diversos i no estar 

sotmesos únicament a les aules, perquè els infants s’ho passin bé 

mentre aprenen envoltats de natura, esport, aigua..... i sempre 

obtenint uns resultats pedagògics sorprenents, equiparables als de 

l’educació formal. 

  



 

CASAL D’ESTIU 
Esportiu i/o de lleure 

 

S’organitzaran activitats lúdiques,  esportives i de lleure com 

jocs d’iniciació esportiva (jocs amb pilota, pales i raquetes, ...), jocs 

tradicionals i alternatius, expressió corporal i teatre, jocs aquàtics, 

tallers i manualitats, entre altres. 

També practicarem activitats a l’aire lliure i anirem a la 

piscina un dia a la setmana ... sens dubte un èxit assegurat! 

Practicarem l’anglès col·loquial. No s’estudiarà anglès, 

però si que s’introduiran paraules i expressions habituals. 

Farem una activitat en llengua anglesa diària, sempre 

adaptant-nos al nivell dels infants, de manera que no resulti 

un inconvenient per a ells, sinó un joc més.  

 

 

CALENDARI DE L’ACTIVITAT 
S’oferiran torns d’1 setmana de durada, de dilluns a divendres, entre el 26 de juny 

i el 8 de setembre de 2017.  

Els torns i els horaris els podreu escollir atenent les característiques i les necessitats 

del vostre municipi, centre educatiu i de les famílies. 
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PREUS per participant i torn 

 Horari Torn de 5 dies *Torn de 4 dies 

SERVEI GOOD MORNING (1) de 7:45h a 9h 5,00 euros 4,00 euros 

SERVEI ACOLLIDA MIGDIA  
(sense menjador) 

de 13h a 14h 5,00 euros 4,00 euros 

OPCIÓ: CASAL de 9h a 13h 46,00 euros 36,80 euros 

OPCIÓ: CASAL + MENJADOR (2) de 9h a 15h 91,00 euros 72,80 euros 

(1) Per realitzar el servei d’ACOLLIDA és necessari un mínim de 8 infants inscrits. 

(2) Per realitzar el servei de MENJADOR és necessari un mínim de 10 infants inscrits 

  

 

  L’ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT

ELS CENTRES D’INTERÈS 

Les activitats de totes les setmanes estaran lligades a un centre d’interès o 

tema central, que serà el fil conductor, amb elements imaginaris i històrics, 

que fa les activitats més atractives, les lliga i els hi dóna sentit. 

 

 

ELS GRUPS D’EDAT 

Farem diferents grups d'edats que seran: 

 GRUP PETITS: Infants de 3 a 5 anys 

 GRUP MITJANS: Infants de 6 a 9 anys 

 GRUP GRANS: Infants de 10 a 14 anys 

Realitzarem la mateixa programació i activitats amb la diferència que 

estaran adaptades a les franges d’edat; d'aquesta manera tots en seran 

partícips i podran realitzar activitats conjuntes. 

 

  



 

ACTIVITAT FINAL DE CADA TORN. 

Cada divendres planificarem activitats especials fora dels espais on 

habitualment realitzem el Casal.   

L’equip de monitors i monitores informaran setmanalment (mitjançant circulars 

escrites) sobre la sortida programada cada torn i l’equipament necessari 

per a cadascuna d’elles. 

 

 

 

 

 

 
 

FESTA DE CLOENDA DEL CASAL 2017 

El divendres del darrer torn de l’estiu es farà una FESTA DE CLOENDA en 

la que es convidarà a les famílies. 

A la FESTA DE CLOENDA s’hi podrà veure una exposició dels treballs fets. 

Farem concursos de jocs tradicionals, activitats poliesportives i activitats 

lúdiques per a tots els infants i les seves famílies. 

  



 

MODEL DE PROGRAMACIÓ 
Aquesta programació és només orientativa i pot modificar-se en funció de les característiques dels 

infants, dels grups i dels espais disponibles. 

 

PETITS Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

De 7:45h a 9h ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA 

De 9h a 

10:30h 

Jocs de 

presentació i 

Centre d’interès 

Jocs psicomotrius Taller de cuina 
Taller 

Sortida i 

celebració final 

de torn! 

10h: ESMORZAR 

De 10:30h a 

11h 
ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR Anem a la 

PISCINA! 

12:30h: Tornada 

a l’escola 

D’11h a 12h Ready, Set Go! Reptes motrius Ready, Set Go! 

De 12h a 13h Taller Ready, Set Go! Circuit motriu 

De 13h a 15h MENJADOR MENJADOR MENJADOR MENJADOR MENJADOR 
 

 

MITJANS Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

De 7:45h a 

9h 
ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA 

De 9h a 

10:30h 

Jocs de 

presentació i 

Centre d’interès 

Reptes motrius Jocs cooperatius 

Jocs i esports 

alternatius 

Sortida i 

celebració final 

de torn! 

10h: ESMORZAR 

De 10:30h a 

11h 
ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR 

Anem a la 

PISCINA! 

12:30h: Tornada 

a l’escola 

D’11h a 12h Taller Ready, Set Go! Taller de cuina 

De 12h a 13h Ready, Set Go! Esports Ready, Set Go! 

De 13h a 15h MENJADOR MENJADOR MENJADOR MENJADOR MENJADOR 

 

 

GRANS Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

De 7:45h a 9h ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA 

De 9h a 

10:30h 

Jocs de 

presentació i 

Centre d’interès 

Jocs cooperatius  Reptes motrius 

Esports 

convencionals 

Sortida i 

celebració final 

de torn! 

10h: ESMORZAR 

De 10:30h a 

11h 
ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR Anem a la 

PISCINA! 

12:30h: Tornada 

a l’escola 

D’11h a 12h Taller Ready, Set Go! Taller de cuina 

De 12h a 13h Ready, Set Go! Esports Ready, Set Go! 

De 13h a 15h MENJADOR MENJADOR MENJADOR MENJADOR MENJADOR 



 

El Consell Esportiu del Baix Camp, com a entitat organitzadora, vetllarà 
pel bon desenvolupament de les activitats per a que els/les participants i 

les famílies surtin satisfets/etes i contents/es de l’activitat. 

També s’encarregarà de la gestió dels recursos humans (monitors/es i 
especialistes) i del material utilitzat a totes les activitats. 

 

 

 

 

 

ALGUNES CONSIDERACIONS D’INTERÈS... 

1. L’AMPA o l’Ajuntament seran els encarregats de gestionar les inscripcions i 

el pagament dels participants. També haurà de facilitar al Consell Esportiu tota 

la documentació necessària que marca el Decret 267/2016, de 5 de juliol: 

 Full d’inscripció; fulls d’autoritzacions, permisos i acceptació de la normativa i full 

de dades personals mèdiques del/la participant. 

(els models d’aquests documents els facilitarà el Consell Esportiu del Baix Camp) 

 Fotocòpia de la targeta sanitària (CATSALUT) del/la participant. 

2. Per poder desenvolupar l’activitat en òptimes condicions i per satisfer 

l’estança dels infants i joves, cal disposar de: 

 Pista poliesportiva per a la pràctica esportiva. 

 Aules o sales polivalents, amb taules i cadires, per a la realització de 

tallers i manualitats (d’acord amb el nombre d’inscrits/es) 

 WC i/o  vestuaris. 

3. El material esportiu i el material escolar fungible per als tallers manuals 

anirà a càrrec del Consell Esportiu del Baix Camp. 

4. L’AMPA o l’Ajuntament haurà de cedir l’espai del menjador i els paraments 

(plats, gots i coberts) per a dur a terme el servei de menjador durant el 

Casal d’estiu. 

5. Les ràtios seran aquelles que marca el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de 

les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys: 

 De 5 a 25 participants:  1 monitor/a per cada 10 participants o fracció (amb un mínim de 2) 

 Més de 25 participants: 1 monitor/a per cada 10 participants o fracció, superior a 4. 

6. Els participants amb necessitats educatives especials que necessitin una 

atenció personalitzada (vetllador o vetlladora) tindran un increment en el preu 

de la seva inscripció al Casal, d’acord amb el tipus d’atenció que requereixin.  

El Consell Esportiu del Baix Camp, conscient de les dificultats que poden tenir les 

famílies d’aquests infants, subvencionarà una part d’aquesta despesa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ... 

Si voleu que us organitzem aquestes activitats, ens 

en voleu proposar de noves o voleu més 

informació, podeu contactar amb nosaltres: 

 per e-mail a l’adreça tcousillas@cebc.cat 

 

 per telèfon al número 977 33 40 63. 

 

  

 

 

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP 

Plaça de la Patacada Edifici CAMPUS (baixos).  

43201 Reus 

Tel. 977 334 063 · Fax. 977 312 840 

www.cebc.cat  

mailto:tcousillas@cebc.cat
http://www.cebc.cat/

