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Carta informativa Casal d’Estiu de mitjans 2018 - Mercè Rodoreda 
 
PRESENTACIÓ CASALS D’ESTIU 2018: Un casal de pel·lícula. 

 

1. Horaris i Dates del casal: 

-Casal d’Estiu 1: del 25 al 29 de juny. 

-Casal d’Estiu 2: del 2 al 6 de juliol. 

-Casal d’Estiu 3: del 9 al 13 de juliol. 

-Casal d’Estiu 4: del 16 al 20 de juliol.  

-Casals d’Estiu 5: del 23 al 27 de juliol. 

 

Lloc:  realitzem el Casal d’Estiu al l’IES Mercè Rodoreda a la Rambla Marina, 393. durant les 

setmanes C1, C2, C3 I C4.  

 

La setmana C5 ens traslladarem a l’Escola Patufet Sant Jordi a la Rambla Marina, 413.  

 

Compartirem l’estiu a l’IES Mercè Rodoreda amb el Casal de Joves del C.E. Xixell. 

 

2. GRUPS DEL CASAL DE MITJANS - segons any de naixement 

 

2008 2007 2006-2005 

Actors Directors Productors 

25 places 25 places 30 places 

 

Responsable del Casal: Mireia Gómez  

 

Els grups estan formats per 2 o 3 monitors/es. Segons el nombre final d’inscrits per grups,  variarà el 

nº de monitors.  

 

Tot el nostre equip de monitors/es estan formats en l’àmbit educatiu i social i compten amb la 

titulació de Monitor/a de Lleure infantil i Juvenil.  
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3. Opcions i horaris del casal 

 
Opció 1 Activitats només de matí de 9:00h a 13:30h del migdia. 

Opció 2  Activitats de 9:00h a 15:30h. (amb servei de menjador). 

Opció 3  Activitat de tot el dia, de 9:00h a 16:30h de la tarda amb el servei del menjador. 

 

*De 8h a 9h oferim servei d’acollida.  

 

4. Horari BASE del casal 
 

Horari Activitat al casal 

8:00h Acollida de matí 

9:00h Arribada dels infants  i activitat de grup 

10:30h Esmorzar 

11:00h Descans/Espai de temps lliure  

11:30h Activitat matí 

13:30h Marxen a casa els infants de l’opció 1, infants de la opció 2 i 3 van a dinar. 

15:30h Marxen a casa els infants de l’opció 2 

15:45h Activitat de tarda / Espai de temps lliure 

16:30h Marxem cap a casa.  

 
 

 

5.  PLÀNNING D’ACTIVITATS GENERAL I EXCURSIONS 

UN CASAL DE PEL·LÍCULA és la nostra proposta educativa per al Casal d’estiu 2018. 

Treballem el CI o temàtica global durant tot el Casal però cada 

setmana agafem un subtema amb un principi i un final. D’aquesta 

manera fem possible que tots els nens/es visquin una història 

complerta independentment de les setmanes que s’inscriguin.  

Aquesta serà: Road to Hollywood, i les activitats giraran al voltant 

de l’aventura que suposa intentar començar carrera d’actor o actriu a Hollywood, rodar la primera 

pel·lícula, apuntar-se a castings surrealistes, etc.  
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6. PLANNING GENERAL DE LA SETMANA 1, 2, 3 I 4: 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

MATINS ACTIVITAT DE 
CENTRE D’INTERÈS 

PISCINA  
EXCURSIÓ DE 
TOT EL DIA 

PISCINA ACTIVITATS DE CENTRE 
D’INTERÈS 

TARDES ESPAI DE JOC* 
LLIURE 

DINAMITZAT 

ESPAI DE JOC 
LLIURE 

DINAMITZAT 

ESPAI DE JOC 
LLIURE 

DINAMITZAT 

ESPAI DE JOC LLIURE 
DINAMITZAT 

 

*Espai de joc lliure dinamitzat: A les tardes, oferirem diversos espais del casal on hi haurà material 

divers d’art i manualitats, jocs de taula, instruments, llibres, còmics  i material esportiu. Els infants i 

joves serán lliures d’escollir les activitats que volen fer durant la tarda, mentre els monitors juguen i 

participen amb ells.  

 

7. SORTIDES: (pot haver algun canvi en les excursions) 

 

C1 C2 C3 C4 C5 

TIBIDABO* CENTRE DE LA 
PLATJA 

PANTÀ DE 
VALLVIDRERA 

JARDINS DE CAN 
SENTMENAT 

 

VISITA + GIMCANA 
AL POBLE 
ESPANYOL 

 
*L’Excursió al Tibidabo es realitzarà en divendres, per tant, aquella setmana l’excursió de dia sencer 
serà divendres i no dimecres.  
 
8. Piscina:  
 
Enguany anirem a dues piscines:  
 
El grup de grans del casal els Productors (2005-2006) anirà a Les PELL Cornellà  (Parc Esportiu 
Llobregat) 
 
Els altres dos grups: Actors (2008) i Directors (2007) anirà a  a la piscina exterior del Complex 
Aquàtic i Esportiu Can Mercader.  
 
Aquí podeu trobar la pàgina web amb informació sobre els dos complexos aquàtics: 
www.parcesportiullobregat.com  
 
El ràtio a la piscina és d’1 monitor/a cada 10 infants.  
 
Transport: Al casal de mitjans farem servir el transport públic per moure’ns pel territori i arribar a les 
excursions. Sobre tot farem servir el Metro (TMB) i els ferrocarrils (FGC).  
 

http://www.parcesportiullobregat.com/
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9. MATERIAL QUE CAL PORTAR 

 

● CADA DIA: 

- Gorra pel sol. 

- Crema solar. 

- Calçat còmode. 

- Motxilla petita penjada a l’esquena. 

- Esmorzar. 

 

● PEL  DIA DE PISCINA: 

- Banyador posat de casa. 

- Calçotets o calces per canviar-se. 

- Sandàlies de goma (si poden ser millor tancades) posades de casa. 

- Bossa de plàstic, per a guardar el banyador, la tovallola (quan estan mullats). 

- Necesser amb: pinta, crema solar amb protecció. És important posar la primera dosi de protecció 

solar a casa. 

- Gorra pel sol. 

-Tovallola gran. 

 

Tot marcat amb el nom i cognom, posat dins d’una motxilla d’esquena que també portarà el nom marcat a 

fora en un lloc visible.  

 

● PEL DIA  DE LES EXCURSIONS: 

 

- Cantimplora. 

- Gorra pel sol i protecció solar. 

- Esmorzar. 

-Dinar (infants de l’opció 1) 

- Calçat còmode per a caminar. 

- Samarreta de l’esplai. 

- Motxilla petita penjada a l’esquena. 

 

● NO CAL PORTAR: 

-Altaveus, tablets, polseres smart i altres objectes electrònics. 

-Diners i objectes de valor. 

 

L’esplai Xixell no es fa responsable dels objectes que els vostres infants portin al casal, ni en cas de 

pèrdua ni trencament ni substracció. La resposabilitat es de l’infant/jove que el porta.  

 

Durant l’estona de casal, l’ús del mòvil no estarà permés.  
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10. ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA 

Divendres 13 de Juliol:  FESTA DELS ESPLAIS AMB ANIMACIÓ AQUÀTICA al Parc de Can Boixeres.  

Organitzat pel Consell de l’Esplai de L’Hospitalet 

 

Caldrà portar el mateix material que per el dia de piscina.  

 

11. AUTORITZACIONS 

 

- Entrades i sortides: autorització necessària per poder marxar sol a casa i/o acompanyat per algú 

que no sigui el tutor legal. 

- Medicaments: per aquells infants que en el moment de l’activitat hagin de prendre algún tipus 

de medicació. 

- Tots els infants que tinguin algun tipus d’al·lèrgia alimentaria ho han d’acreditar portant  el 

paper del metge. 

 

Podeu descarregar-vos les autoritzacions aquí: www.xixell.cat  
 
 

Gràcies per la vostra assistència! 

http://www.xixell.cat/

