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...i el primer dia

Com tot el que comença, el primer dia tot es nou per a tothom: els monitors/es, les famílies, els infants... Per
tant és possible que surtin dubtes i imprevistos de darrer moment (on està l’entrada? i el monitor/a?, i aquest
infant qui el ve a buscar?...) No us amoïneu, que al segon dia ja estarà arreglat!



1. Introducció

Els valors són determinats per a la nostra tasca i la relació que mantenim amb les persones.
Els valors que defensem i practiquem a l’Eina Cooperativa són:

• Transformació: Desitgem  contribuir  i  esforçar-nos  a  millorar  el  nostre  entorn,

identificant les situacions d’injustícia o de desequilibri i comprometent-nos a aportar alguna cosa.

• Educació en valors: La educació en valors com a principal eina de millora, educació que es construeix
amb i des de la pràctica quotidiana, en multitud d’espais i moments de la nostra vida.

• Participació: Aprendre a construir el futur entre tots i totes, des de la personalitat, els interessos, les

habilitats i els coneixements de cadascú per decidir democràticament allò que volem millorar.

• Proximitat: Treball amb i des del territori, l’entorn més proper i quotidià, el que coneixem amb el que
ens sentim segurs i ens identifiquem, per  aprofundir en ell i millorar-lo dia a dia.

• Confiança: En les persones i amb les persones, en les seves capacitats, il·lusions i expectatives, afavorint

la seva relació i enriquiment mutu.

• Iniciativa: Ser  capaços  de  construir  i  ajudar  a  construir  nous  projectes,  capacitant  les  persones  i
potenciant les seves oportunitats, partint de les seves habilitats i els seus interessos.



2. Organització

En aquesta guia podeu trobar la informació bàsica relacionada amb el funcionament del Casal i la
seva organització. Per a qualsevol ampliació d’informació no dubteu en adreçar-vos a nosaltres.

3. El Casal

El Casal d’Estiu és un espai de vacances i de trencament de la rutina diària dels infants al llarg del curs.
Les  activitats  del  casal  estan  desenvolupades  a  partir  del  centre  d’interès,  i  estan  adaptades  als
diferents grups d’edats dels infants del casal.

El Casal està dirigit per un Director/a amb el diploma de Director/a d'activitats d'educació en el lleure.
L'equip de monitors/es està format per professionals amb experiència en educació en el lleure i  el
diploma de monitor/a d'educació en el lleure.



4. Horari del Casal

La entrada i la sortida són moments de trobada de les famílies, de conèixer-se entre elles i intercanviar
informació. És per això que us recomanem arribar amb una miqueta de temps i aprofitar la estona.

• Accés al centre: Petits per porta habitual de Educació infantil i Grans porta principal 
• L’entrada: Matí de 9h a 9:10h.
• La recollida: Matí de 12:55h a 13h.

Sigueu puntuals!!

5. Espais a l’escola

• Un aspecte important del Casal és no causar cap disrupció al funcionament quotidià de l’escola.
També vol modificar l’ús habitual del centre que fan els infants.  Per això fem servir  el  mínim
d’espais possibles. Al vostre Casal els espais són:                                  

• Patis
• Gimnàs
• Aules d’Infantil
• Sala polivalent



6. Material per al Casal

Cal portar esmorzar, roba i sabates esportives.

Dies de Piscina Dies d’excursió
Tovallola Espardenyes d’esport
Xancles Mitjons 
Pinta Cantimplora
Banyador Gorra
Protecció solar Protecció solar
Gorra Roba còmoda
Ampolla d’aigua

Cal portar esmorzar i  entrepà pel dinar els dies de sortida/piscina de tot el dia els infants que no tinguin
contractat el servei de càtering.

Motxilla d'aigua pel casal: banyador, tovallola, crema solar, xancles.

ATENCIÓ: Tot el material ha d'estar marcat amb el nom.



7. Sortides fora del centre

Les excursions són moments on és molt important l’atenció constant als infants. A les
excursions  llargues  es  fa  prèviament  el  recorregut,  es  marquen  les  zones  de  més
dificultat i les zones de descans. Els infants van en filera, dels més petits al més gran,
acompanyats del seu monitor/a (marxant al costat de la carretera). Al final de la filera
també hi ha un monitor/a per evitar baixar el ritme i trencar la filera. Els descans es fan
servir només per veure aigua; es menjarà un cop s’arribi al lloc previst.

8. Estructura horària del Casal

Horari base

9:10h a 10:20h Benvinguda a tothom i primera activitat

10:20h a 10:50h Esmorzar

10:50h a 12h Segona activitat del mati

12h a 13h Aigua per tothom



9. Programació i centre d’interès 
                                                                                                                               
El Centre d’Interès del Casal és “ Un viatge cap al futur ple d’emocions»  

La vida a la terra s’està acabant, hem de buscar altre planetes per habitar.
La NASA ha enviat a un grup de 5 astronautes d’expedició per l’espai a la

recerca de possibles solucions. La situació és crítica. Tant que cadascú dels
astronautes ha empres un viatge individual a diferents planetes. 

1r Setmana: L’astronauta Gemma, ha arribat a G-25, un planeta que es creia deshabitat, però.... 
quina és la seva sorpresa?

2n Setmana:L’astronauta Jofre, uns dies més tard, arriba al planeta Safir, un planeta increïblement verd, allà és troba amb una 
comunitat de Minibats, uns estranys robots amb ànima. Tenen aspecte de nens, i són capaços d’imitar les nostres emocions, 
però... al cas, són simuladors.   

3r Setmana:L’Aran, la més jove de les astronautes, ha arribat al planeta Daurat, un planeta dividit pel desert de l’Esperança, a 
una banda del desert hi ha tones de deixalles, a l’altre cantó pura netedat.

4t Setmana:La Wissal ha arribat a un lloc molt estrany, no sap perquè però des de que està allà sent una sensació de pau 
inexplicable. El planeta sembla deshabitat, però de cop i volta...., algú la saluda.

5è: Setmana L’últim dels astronautes, el Joan,  arriba al planeta Gao, el més ric i peculiar dels planetes. És un planeta amb 
gent de tota la galàxia. La Lucy ens dona la benvinguda, ens explica que anys enrere, el seu avi, un extraterrestre terrible havia 
comés infinites atrocitats, però avui, és ella la que està al capdavant del planeta, i aprofita per explicar-li una bonica historia.

A partir del centre d’interès es treballaran les activitats. 

A continuació trobareu la informació amb les activitats del centre d'interès per horari i per setmanes i una general. Les
activitats dels grans poden ser una mica diferents i lligades més al futur del medi ambient.



Setmana 1 Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5

9h a 10:20h

Presentació del centre
d'interès. 
JOCS DE

CONEIXENÇA I
COOPERACIÓ: 
EL MOCADOR
COOPERATIU

BATERIA DE JOCS

PISCINA PISCINA

SORTIDA A LA PLAÇA
DE LES CREUS FINS A

LES 13h

10:20h a 10:50h ESMORZAR

10:50h a 12h
Taller decoració dels
nostres espais segon

temàtica del Casal

Taller de construcció
d’una nau espacial

12h a 13h
AIGUA PER TOTHOM (jocs d’aigua i mànega)
Explota’m un globus, Cadires passades per

aigua, El desmai aquàtic, La muralla, etc



Setmana 2 Dilluns 8 Dimarts 9* Dimecres 10 Dijous 11* Divendres 12

9h a 10:20h
Benvinguda i

presentació del centre
d’interès

Ginkana
Descobrint un altre

món

PISCINA

Ginkana
Descobrint un altre

món

PISCINA

10:20h a 10:50h ESMORZAR ESMORZAR

10:50h a 12h Jocs esportius
Fem un collage

Universal
Ballem i cantem

danses d’un altre món

12h a 13h
AIGUA PER TOTHOM (jocs d’aigua i mànega)

Jocs de cucanya, Tiro a l’arc, l’embassament, 3
en ratlla, etc.

AIGUA PER TOTHOM
(jocs d’aigua i mànega)
Jocs de cucanya, Tiro a
l’arc, l’embassament, 3

en ratlla, etc.

* Dimarts 9 els de 1r i 2n Primària faran la sortida al Cosmocaixa.
* Dijous 11 els de 3r Primària fins 1 ESO faran la sortida al Cosmocaixa



Setmana 3 Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17* Dijous 18 Divendres 19

9h a 10:20h

Benvinguda i
presentació del
centre d’interès

Jocs cooperatius

PISCINA PISCINA PISCINA SORTIDA A
L'ESGLÉSIA

D’ABRERA FINS A
LES 13h

10:20h a 10:50h ESMORZAR

10:50h a 12h Taller Què són les 3R?

12h a 13h

AIGUA PER TOTHOM
(jocs d’aigua i mànega)
Transvasament, Tira i

corre, Fem diana ,
busca mines aquàtic,

etc.

* Dimecres 17 els de 1r i 2n Primària faran la sortida a l’Arrebato.



Setmana 4 Dilluns  22 Dimarts 23* Dimecres 24 * Dijous 25 Divendres 26

9h a 10:20h

Benvinguda i
presentació del
centre d’interès

LA HISTÒRIA DELS
PLANETES FELIÇOS

PISCINA

Talleret de cuina freda

SORTIDA FINS A LES
17h

A la bassa de
Sabadell

 FESTA FINAL AMB
ESPUMA I ANIMACIÓ

SORTIDA A LES 13h

Ens acomiadem fins
l’any que ve...

10:20h a 10:50h ESMORZAR ESMORZAR

10:50h a 12h
Quins personatges ens

han visitat aquest
casal?

Fem danses i cançons
del futur millor!!!!!!

12h a 13h

AIGUA PER TOTHOM
(jocs d’aigua i mànega)
Transvasament, Tira i

corre, Fem diana ,
busca mines aquàtic

etc..

AIGUA PER TOTHOM
(jocs d’aigua i mànega)
Transvasament, Tira i

corre, Fem diana ,
busca mines aquàtic,

etc.

* Dimarts 23 els de 3r a 6è van a l’Església.
* Dimecres 24 els de 1r Primària fins 1r ESO aniran a la piscina.



10. Objectius del Casal

Els objectius generals que es contemplen dintre del Casal són:

• Treballar la pràctica de l’activitat física i potenciar els hàbits saludables.

• Desenvolupar la iniciativa, l’interès i l’autonomia personal dels infants.

• Mostrar i fer comprendre als infants la diversitat cultural, social i de possibilitats existents a la nostra

societat i al món.

• Potenciar el desenvolupament personal a partir de l’adquisició d’uns aprenentatges bàsics.

• Potenciar actituds basades en la tolerància, la convivència, la cooperació, la solidaritat i el respecte per

tots aquells individus i col·lectius que no pertanyen a la majoria acceptada socialment.

• Ajudar i potenciar la comunicació entre els infants.

• Conèixer nous esports i aprofundir i millorar el rendiment dels ja coneguts.

• Promoure l’adquisició i comprensió de les normes de relació i funcionament.

• Potenciar la imaginació, la creativitat i l’expressió de l’infant a través de les activitats.

• Fomentar els hàbits d’ordre, neteja i cura dels espais i materials comuns.

• Participar en l’activitat social del municipi i amb altres casals esportius i casals.



11. Normativa en cas de malaltia

Els infants que han tingut febre durant la nit o que tenen malalties contagioses no
podran assistir al Casal. Igualment, si l’infant està malalt s’ha de quedar a casa.

Per  tal  d’evitar  problemes,  quan un nen o nena hagi  de prendre una medicació  és
preferible que li doneu la família a casa. 

Els/les monitors/es no poden administrar cap medicament sense el certificat signat pel
metge que l'ha prescrit on hi consti: el nom del nen/a, el nom del medicament, les instruccions d’administració i
una autorització de la família.
Doneu els medicaments al coordinador del Casal, no permeteu que els portin els infants.

12. Actuació en cas d’accident

En cas d’accident es fa una primera valoració de l’actuació a fer en funció de la
gravetat de l’accident. 

El segon pas és trucar la família de l’infant per explicar l’accident. 

En cas de necessitar assistència sanitària es truca una ambulància i portem l’infant al
centre mèdic més proper.

Un cop atesa la incidència es redacta un informe de l’accident per fer-lo arribar a la família i l’asseguradora, en
cas que aquesta hagi d’intervenir.



13. Comunicació

La informació és fonamental per garantir una bona organització del Casal.  A
continuació us exposem les persones de referència i els temes per parlar amb
ells:

Coordinador/a – Merche Forniels
Qualsevol incidència o informació relacionada amb el vostres infants del dia a dia: si es troba bé o malament, si
vindrà a una hora o una altra, etc. Us donarà resposta tan bon punt pugui, si és al moment al moment i si no, un
cop hagi fet les consultes, pertinents el més ràpid possible.

Coordinador/a dels Casals – Xesca Corzo
Aportacions o observacions que vulgueu fer al funcionament general del Casal, organització i funcionament de
les activitats i els monitors/es, menjadors, programació, etc., i qualsevol altre qüestió relacionada amb el dia a
dia que penseu que sigui important explicar-li. 
Telf. 93 736 47 22 /692 04 72 81  Horari: de 9:30h a 14h i de 16h a 18h

Oficines – Montse Fernández
Tot  el  relatiu  a  incidències  amb  els  pagaments  de  les  quotes,  menjadors,  sortides,  etc.,  i  qualsevol  altra
informació que ens vulgueu fer arribar.

De l’1 al 26 de Juliol
Telf: 93 736 47 22 /648 247 285

Horari: 9:30h a 14h i de 16h a 18h
e-mail: activitats@einacooperativa.coop 

inacooperativa.coop 


