
 

 

Un estiu ple de descobertes ! 
 
El centre d’interès tindrà cada setmana un tema per conèixer o redescobrir. 

 

1a Setmana: 26 al 30 juny’17 
 

• Pluja d'estels. 
 
Els nens/es ens enlluernaran amb el seu potencial artístic: ball, cant, teatre, 
attrezzo i vestuari. 

 

2a Setmana: 3 al 7 juliol’17 
 

• Festa Major. 
 
Gaudirem creant i participant de la festa: pregó, elaboració de capgrossos, 
jocs tradicionals, xocolatada... 

 

3a Setmana:  10 al 14 juliol’17 
 

• Cinema. 
 
Realització del guió, repartiment de personatges i filmació d'un curt. 

 
 

4a Setmana: 17 al 21 juliol’17 
 

• Ciència i tecnologia. 
 
Observarem i realitzarem màgics experiments. 

 
 

5a Setmana: 24 al 28 juliol’17 
 

• Aventura Pirata. 
 
Les llegendes i històries dels pirates més increïbles. Anirem a la recerca del 
tresor a partir de pistes i enigmes. 

 

6a Setmana: 4 al 8 setembre’17 
 

• Exploradors Urbanites. 
 
Ens convertirem en curiosos i intrèpids exploradors. A dins de la ciutat també hi 
ha natura, ens hi aproparem , gaudirem i valorarem la importància de la seva 
cura. 
Com a novetat divendres a les 16:00 farem un “tastet” del que s’ha treballat 

  durant la setmana 



 

 
 
 
 

• COORDINACIÓ i ORGANITZACIÓ DEL MONITORATGE 
 

El casal tindrà un coordinador/a responsable del dia a dia de les activitats a fi 

de facilitar a les famílies (atenció, informacions, incidències..) i a l’equip de 

monitors/es (organització del dia a dia, suport, materials, sortides..). 
 

La ràtio de monitor serà de 8/10 nens/es amb un mínim fix de 2 monitors/es per 

grup. 
 

Els grups d’edat inicialment pel desenvolupament de les activitats són: 
 

• CASAL: Grup INFANTIL (P3/P4/P5) 

Grup PRIMÀRIA (1r/ 2n/ 3r ) 

Grup PRIMÀRIA (4t/ 5è/ 6è ) 
 

L’equip de monitors i coordinació elaborarà la programació general de les 

activitats i sortides i la presentarà de forma global a la reunió informativa amb 

les famílies. 
 

El coordinador/a vetllarà pel bon funcionament de l’equip de monitors/es 

abans de l’inici i en el transcurs de les activitats, planificant reunions de treball 

prèvies i coordinacions setmanals de valoració de les activitats 

desenvolupades. 
 

• MENJAR D’ESTIU 
 
D’acord amb els responsables de l’AMPA es valora molt positivament que l’ 

empresa que serveix el menjar escolar al llarg del curs pugui ser la primera 

opció a valorar. 
 

• TRANSPORT I SORTIDES 
 
La idea principal és que totes les sortides (DIMARTS/DIJOUS) és realitzin en 

AUTOCAR. El nombre d’inscrits setmanals marcarà aquesta proposta.  En el 

tema del menjar MÉS QUE SPORT també decidirà la millor proposta de servei. El 
 

• BEQUES/AJUTS Campanya Vacances AJUNTAMENT 
 

AMPA i MÉS QUE SPORT conjuntament, formen part de la campanya de 

vacances que gestiona l’ajuntament de Barcelona . Aquesta campanya 

afavoreix la participació dels nens/es de famílies amb dificultats econòmiques 

o rendes mínimes. 
 

Les famílies interessades en acollir-se a la campanya, podran gaudir d’ajuts de 

fins un màxim de 2 torns o setmanes i un màxim del 90% del cost total. 
 

Aquest any també oferirem beques Gresol, com a novetat amb aquestes beques aquest any 

tindrem 20 beques a diferencia de les 10 de l’any passat. 


