
 

CASAL D’ESTIU DE BRÀFIM 

                         Un casal terroríficament divertit! 

 

Presentació Casals d’Estiu  
 
Els casals d’estiu són una proposta de vacances de lleure educatiu que permet als infants 
fer una activitat amb contingut educatiu prop de casa seva. Són una eina d’educació en 
el lleure de caire pedagògic, lúdic i cultural que serveix per fomentar una sèrie de valors 
humans mitjançant la convivència i el treball en grup. Als casals els infants poden 
divertir-se i aprendre en un context d’interrelació amb altres infants. 

 

Objectius generals del casal 

- Potenciar les capacitats personals dels infants 

- Crear vincles afectius entre el grup 

- Aprendre a treballar i compartir en equip 

- Ressaltar els valors per a la convivència 

- Fer créixer la imaginació i la creativitat dels infants  
 

Organització: 

Al casal d’estiu  hi haurà sempre un equip d’educadors amb un coordinador o 

coordinadora i monitors i monitores per cadascun dels grups en què s’organitzen els 

infants. La distribució d’aquests la dissenyem tenint en compte el volum de cada grup, 

les edats dels infants i assegurar una ràtio de 10 infants per monitor.  

 

Assegurança: 

L’entitat te vigent l’assegurança pertinent per a cobrir el servei dels Casals, tant pel que 

es refereix a l’equip educatiu així com pels usuaris i equip de voluntaris en el lloc on es 

realitzin els casals i en totes les sortides programades.  Aquesta documentació 

s’entregarà a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès en cas que la nostra entitat sigui la 

guanyadora del concurs. 

Quina normativa regula els casals d’estiu? 

La normativa que regula aquestes activitats és el Decret 267/2016 de 5 de juliol de 2016 

de la Generalitat de Catalunya. Totes les activitats es notifiquen a la Secretaria de 

Joventut, que té la funció de regular aquestes activitats.  



 

Des de l’entitat seguim tota la normativa que ens marca el decret pel que respecta a 

l’organització de l’activitat.  

 

Centre d’interès: 

Com a centre d’interès i eix central, proposem uns casals amb una ambientació de terror 
i amb l’acompanyament dels personatges de les pel·lícules actuals  per a infants, com la 
Família Monster, els divertits personatges d’Hotel Transylvania i pels més petits, els de 
Monstres S.A.  Les activitats del casal es treballaran al voltant d’aquest centre d’interès, 
tenint en compte les capacitats de cada grup per edats.  
A través d’aquests personatges podrem treballar les emocions i valors com el respecte 
cap a la diversitat, al mateix temps que els nens i nenes descobriran activitats divertides 
i diferents i aprendran els costums d’uns personatges molt peculiars, amb els que 
s’endinsaran i resoldran els misteris de l’Hotel Transylvania.  
 

Activitats: 

- Sortides 

- Piscina 

- Jocs a l’aire lliure i cooperatius 

- Jocs d’aigua 

- Gimcanes 

- Manualitats 

- Cuina 

- Ball 

- Teatre 

- Acampada al casal 
 

 
Torns del casal: 

 

- Del 25 al 28 de juny 

- De l’1 al 5 de juliol 

- Del 8 al 12 de juliol 

- Del 15 al 19 de juliol 

- Del 22 al 24 de juliol 

- Del 29 de juliol al 2 d’agost 
 
Horaris: 

- Casal de les 9h a les 13h 

- Acollida de matí a partir des de les 7,45h  

- Dinar amb carmanyola de les 13h a les 15h 
 



 

Edats: 
 
Infants de 3 a 12 anys. 
 
 
 

Graella setmanal: 
 

 
 

Sortides: 

26-jun Excursió pels voltants del poble 

03-jul Platja Riuet de Coma-ruga (tornada a les 14 h) 

10-jul Joc de pistes pel poble 

17-jul Taller de circ al Passabarret de Valls 

24-jul Excursió pels voltants del poble en bici 

   31-jul        Aqualeón d’Albinyana (Tornada a les 17h) 

  

                    Acampada amb Disco mòbil: (Concretarem la data i la resta d’informació) 
 

Les sortides van incloses en el preu setmanal del casal. 
 
 
 

L’Ajuntament assumeix el cost del servei de transport de totes les excursions. 
 
 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9,00 a 10,00 
Jocs coneixença i 

presentació  
Tallers 

Sortida 

 

 

Tallers Tallers 

10,00 a 10,30 Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

10,30 a 11,15 Tallers Jocs Jocs Jocs 

11,15 a 12,00 Gimcana/Jocs 

d’aigua 
Piscina Piscina 

Tallers 

12,00 a 13,00 Jocs d’aigua 



 

Preus casal: 

 

 

 

  

Inscripcions:  

Del 3 al 21 de juny 

 On-line a la web de La Ballaruga: www.laballaruga.org i/o a l’ajuntament 

 

LLISTA MATERIAL: 

Què cal portar? 

 

Tots els dies: 

  - L ’esmorzar i una cantimplora o ampolla amb aigua 

     - Gorra  (per a les activitats al pati o sortides)  

-       Crema de protecció solar  

- Banyador 

  - Tovallola 

 - Xancles cordades de piscina 

 

Per les sortides cal portar la samarreta del casal que es dona a tots els 

infants inscrits. 

 

 

 Tenim motxilles de La Ballaruga que es poden utilitzar al casal. 

   Preus: 

1 x 3€ 

2 x 5€ 

Demaneu-les al mateix casal o a l’oficina de La Ballaruga. 

7,45 a 9 Acollida  4€ al dia 

9 a 13 Casal 35€ la setmana 

13 a 15 Dinar amb carmanyola 4€ al dia 

http://www.laballaruga.org/

