
Entenem el casal d’estiu com una resposta a la demanda social
actual en la que és imprescindible poder fer compatible i
compaginar la vida laboral de les famílies amb les vacances
escolars dels seus fills/es. Així doncs, entenem que a part de
poder complir aquestes necessitats, s’aprofita perquè sigui una
experiència positiva, enriquidora i inoblidable per als infants,
tot vivint l’estiu de manera lúdica a prop del seu entorn
habitual.

Organitzarem el casal per torns setmanals i la temàtica general
tindrà un inici i un final cada setmana perquè els infants en
puguin gaudir tot i no apuntar-se totes les setmanes.

Els nostres objectius són:
 

Viure el casal com uns 
dies inoblidables

Aprendre a través 
del joc

Conèixer i viure les arts 
a partir de l'experimentació
 
Fer un ús diari i vehicular de 
la llengua anglesa

L’idioma vehicular del casal
tant infantil com juvenil serà
l’anglès. L’aprenentatge de
l’anglès per part dels nens i
nenes és quelcom que hem
d’incorporar al seu dia a dia i
des dels espais de lleure
trobem important poder
aprofitar els moments lúdics
per introduir la pràctica de la
llengua anglesa.
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IMAGINE ART

Els nostres
serveis

L’EQUIP DE MONITORS I
MONITORES

 

EL SERVEI DE MENJADOR
 

L'ACOLLIDA MATINAL

ACTIVITATS TECNOLÒGIQUES
OPTATIVES

Hi haurà un director
referents del casal. L’equip
disposa de les titulacions
necessàries que indica la
Normativa del Departament
de Joventut de la Generalitat
de Catalunya.

El servei del menjador tindrà
continuïtat amb el servei de
menjador del col·legi durant
el curs escolar. Es facilitaran
els menús (generals i
específics) abans de cada
torn setmanal.

Cada dia de 8h a 9h hi haurà
un servei d'acollida matinal
on es mantindran els grups
bombolla del casal.

També us podeu inscriure a
la proposta de taller STEAM,
de robòtica, ofert per IGNITE
Serious Play SL, dins l’horari
del Casal, i per 3 sessions
setmanals de 2 hores la
sessió, amb un un cost afegit
de 28€/setmana.

El servei és per a infants de
P4 fins a 6è.

A l’acadèmia d’arts Imagine Art, cada setmana
ens introduirem en una temàtica artística
diferent, on els nens i nenes seran els
protagonistes. Amb les diverses activitats
pretenem potenciar l’expressió oral, corporal i
plàstica de tots els infants. 

El treball expressiu amb els infants fa que puguin
desenvolupar diferents habilitats i alhora poder
treballar les emocions. L’expressió tant plàstica
com corporal és un llenguatge diferent que
permet als nens i nenes comunicar més enllà
d’allò què diuen.



QUÈ FAREM AL
CASAL?
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PISCINA

del 28/6 al 2/7
SETMANA DE LA MÚSICA 

SORTIDES
SETMANALS

ACTIVITATS DE
CLOENDA

Setmanalment anirem a
la piscina del Club de
Tenis Sant Gervasi.
L'activitat de piscina serà
lúdica i dinamitzada pels
monitors i monitores del
casal.

Cada divendres a la
tarda farem una activitat
externa tipus show o
taller relacionat amb
l'art treballat aquesta
setmana.

del 5/7 al 9/7
SETMANA DEL CIRC 

del 12/7 al 16/7
SETMANA DE LA DANSA 

del 12/7 al 6/7
SETMANA DEL TEATRE 

Tirolines i bosc 
tancat

Visita a la hípica

Boting

Activitat de circ 
/ teatre

Ens aproparem a la música i a la diversitat dels
seus estils i expressions. Sempre ho treballarem
d'una manera lúdica i engrescadora pels
infants.

El circ és un marc excel·lent per treballar les diferents línies
d'expressió i d'agilitat física. Treballarem des del clown, els
mims, els malabars i els equilibris. 

La dansa forma part de la nostra vida i ens
ajuda a tenir una bona expressió corporal i
emocional. També ho lligarem la varietat d'estils
arreu del món i el seu component intercultural.

Fer teatre és jugar, inventar personatges, idear situacions,
històries, i viure experiències inimaginables. Totes aquestes
qualitats són innates als més petits i, amb el teatre, el que
intentem és potenciar aquesta característica infantil. 



L’excepcionalitat del moment actual fa que fem un especial incís en les mesures que
s’han d’aplicar en les activitats de lleure i que, des de l’experiència d’aula2 en
organitzar casals, colònies i activitats extraescolars en els temps de Còvid19, ens
ajuden a tenir una major seguretat i tranquil·litat per a famílies, treballadors i,
sobretot, els infants.

• Els grups seran tancats cada torn setmanal i es prioritzarà que la composició dels
grups canviï el mínim entre diferents torns.

• Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure.

• S’establirà un programa d’usos dels diferents espais per poder preveure la
respectiva desinfecció dels espais que usin diferents grups en un mateix dia.

• Les activitats hauran de garantir que es pugui respectar la distància de seguretat
recomanada.

• Es demanarà als tutors legals que signin una declaració responsable.

• S’elaborarà un pla específic de confinament en el cas de detectar-se infants positius
o sospitosos en el casal.

• Es farà control de temperatura en les entrades del casal al matí i seguidament un
procediment de desinfecció amb els infants.

• Es farà una formació específica sobre els procediments a seguir als monitors i equip
educatiu.

• Hi haurà almenys un responsable de seguretat i higiene al casal.

• El material serà individual o de grup i es desinfectarà en cas que hagi de ser
compartit.

Seguretat i higiene
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Torns
Setmana 1: 28/6 a 2/7
Setmana 2: 5/7 A 9/7

Setmana 3: 12/7 A 16/7
Setmana 4: 19/7 A 23/7

Preu setmanal: 165€

INSCRIPCIONS

Preu

A on?
http://www.aula2.cat/

Dubtes
colemontse@aula2.cat


