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CASAL  D’ESTIU 2014 ... VINE A LA FESTA! 

 
Programació i activitats setmanals 
 
 

ACTIVITATS 
 
Aquest any hem optat per una programació de casal amb dues sortides setmanals a 
tots els grups. Cada grup però, les farà diferent sempre adequat a la seva edat. 
 
Activitats al casal:  
 

• TALLERS: Disfresses, cuina, maquillatge,  manualitats, cançons. 
• JOCS D’AIGÜA: cada dia faran jocs d’aigua per a remullar-se amb 

diferents estris. 
• CONTES: contes per als més petits 
• GIMCANES. 

 
Sortides: Cada setmana anirem a la piscina, independentment de que 
la setmana tingui 3, 4 o 5 dies. El Grup de Grans (entre 3er i 6è) aniran tot el dia a la 
piscina de la Clota (amb pícnic). Els altres grups aniran a la piscina de la Creueta del 
Coll, aquests vindran a dinar a l’escola. I un altre dia tots els grups anirem d’excursió 
tot el dia ( dinar de pícnic). 
 
Una de les sortides previstes pel Grup de Grans, és una activitat en bicicleta pel Front 
Marítim de Barcelona. 
 
A més a més cada grup farà sortides matinals als parcs dels voltant per a fer jocs de 
pistes, gimcanes: Parc del Guinardó, Parc del Laberint, etc. 
 

 
 



 

  

C/ Llobregós, 17-23 
08032 Barcelona  Tel.:93 407 40 15 
http://www.edu365.com/usuaris/ampa2120 
 

 
 

Centre d’interès: VINE A LA FESTA!  
 
 
 1a set. (25-27 juny)- Festa Major (popular a, inspirada en Barcelona) 

 
 

    Ens inspirarem en les festes de Gràcia. El dilluns, 
un pregoner donarà el toc d’inici de la festa i ens 
dirà que al llarg de la setmana cada grup ha de 
guarnir el seu passadís. La fí de festa la farem 
amb un concurs de guarniments, guanyarà el grup 
que tingui el   millor guarniment i en faci la millor 
presentació. 

 
 
 2ª Set. ( del 30 al 4 juliol). Romeria Vikinga (Pontevedra) 

 
 

El dilluns desembarcaran en vaixell amb víkings i vénen 
en buscar de la millor poció. Al llarg de la setmana 
farem diferents begudes per a saber amb quina es 
volen quedar. Ho celebrarem amb ells abans de que 
agafin el vaixell per marxar.  

 
 
 3a set. (7-11 juliol)- San Fermín (Pamplona).  

 
 

Cada dia al matí tirarem un coet simulant el “Xupinazo” 
i després farem ”El Encierro”. Al final de la setmana 
farem una petita mostra gastronòmica, simulant cada 
grup com si fos una tasca, i podrem provar el seu 
menjar. 
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 4a set. (14-18 juliol)- Festa de la Tomatina (València).  

 
 
Farem la presentació de la setmana amb uns tomàquets de 
titella. 
Hi haurà diferents tomàquets, de forma i de color, aquests 
reclamaran que no tots els tomàquets son vermells i que 
per demostrar-ho ens convidaran a fer una festa de colors ( 
simulant la festa de la Tomatina, però amb pols de colors).  
 

 
 5a set (21-25 juliol) - La Ruta dels tambors (Terol).  

 
 
Un avi ens explicarà la tradició del seu poble ja que està molt 
preocupat per a què no es perdi la tradició. La tradició 
consisteix en que al llarg d’uns dies no es pot escoltar el 
silenci, a cada hora per tot arreu sempre hi ha algú tocant el 
tambor. Nosaltres ens fabricarem els nostres tambors per tal 
de poder-ho celebrar tots junts i així cada grup podrà fer el 
seu espectacle. 

 
  

 6a set. (28-31 juliol) – Carnavals de Cadis.   
 

 
Es presentaran la Cucúrbita i el Pepo i ens explicaran 
que han estat voltant i han trobat moltes maneres de 
celebrar el Carnaval. Així, al llarg de la setmana, cada 
grup es prepararà la seva disfressa i s’inventarà una 
cançó per a  celebrar-ho tots junts. 
 

 
 
 
 
 



 

  

C/ Llobregós, 17-23 
08032 Barcelona  Tel.:93 407 40 15 
http://www.edu365.com/usuaris/ampa2120 
 

 
 7a set (1-5 setembre)–Inventem-nos un país i fem una festa i el ball. 

 
 
Ensenyarem diferents festes del Món perquè cada grup agafi 
idees i s’inventi el nom d’un país, després haurà d’escollir 
una música i preparar un ball  i disfresses.  
 
 

 
8a set (8-10 setembre) - Sant Medir (Barcelona). 

La Festa dolça de Sant Medir és el dia 3 de març als barris 
de Barcelona, Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi i La Bordeta. La 
festa s’inicia de bon matí  per començar les cercaviles pels 
diversos barris i omplir de caramels els carrers. 

. 
     
HORARI BASE: 
 
9 -9’15h:  Rebuda i esmorzar 
9’15- 10’30h:  Activitat al voltant del centre d’interès (confecció de disfresses,   tallers 
de cuina, manualitats, balls, maquillatge...) 
10’30-12’30h: Per torns jocs d’aigua. Cada grup farà jocs d’aigua I després continuarà 
amb l’activitat del matí. 
12´45-13h: Ens preparem per dinar 
13-15h:  Dinar 
15-15’30h:  Descans/relaxació ( petits dormir fins les 15’45h) 
15’30-16’30h: Activitat (jocs dirigits, conta contes, jocs moguts, jocs de taula ...) 
 
ATENCIÓ: Totes les famílies que ho necessitin poden utilitzar el servei d’acollida 
matinal de 7’30 a 9h. 
 

 
I, SOBRETOT, JA VEUREU QUE BÉ QUE ENS HO 
PASSAREM! 


