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Hola famílies!Hola famílies!Hola famílies!Hola famílies!    

    

Dinàmic es presenta aquest any com a entitat dinamitzadora del Casal d’estiu de l’escola Casas.  En 

aquesta edició busquem millorar, encara més, les activitats i l’estructura per tal de potenciar un lleure 

divertit i estimulant pels participants al casal de l’escola. 

 

Centre d’InterèsCentre d’InterèsCentre d’InterèsCentre d’Interès: Aquest any, el casal d’estiu ens condueix a un divertit camí on la intenció és que tots 

i cadascun dels nens i nenes que hi participin puguin convertir-se en herois i heroïnes!! Així, 

acompanyarem a en Quim, l’heroi protagonista, i al Presentador/a Misteriós que serà l’encarregat/da 

d’anar-nos orientant mitjançant divertits reptes!! Cada setmana ens prepararem per aprendre un nou 

poder que anirà relacionat amb algun dels nostres 5 sentits i, alhora, amb les ulleres dels valors, ens 

mirarem la realitat des de diferent perspectives!  

 

SetmanaSetmanaSetmanaSetmana Poder (Sentit)Poder (Sentit)Poder (Sentit)Poder (Sentit) Ulleres (Color)Ulleres (Color)Ulleres (Color)Ulleres (Color) ValorValorValorValor 

Setmana 1Setmana 1Setmana 1Setmana 1 El poder de la El poder de la El poder de la El poder de la VistaVistaVistaVista 
Les Ulleres Les Ulleres Les Ulleres Les Ulleres 

groguesgroguesgroguesgrogues 
CuriositatCuriositatCuriositatCuriositat 

Setmana 2Setmana 2Setmana 2Setmana 2 El poder de El poder de El poder de El poder de l’Oïdal’Oïdal’Oïdal’Oïda Les Ulleres Les Ulleres Les Ulleres Les Ulleres verdesverdesverdesverdes HumilitatHumilitatHumilitatHumilitat 

Setmana 3Setmana 3Setmana 3Setmana 3 El El El El poder del poder del poder del poder del TacteTacteTacteTacte Les Ulleres Les Ulleres Les Ulleres Les Ulleres lileslileslilesliles TendresaTendresaTendresaTendresa 

Setmana 4Setmana 4Setmana 4Setmana 4 El poder de El poder de El poder de El poder de l’Olfactel’Olfactel’Olfactel’Olfacte 
Les Ulleres Les Ulleres Les Ulleres Les Ulleres 

vermellesvermellesvermellesvermelles 
ResponsabilitatResponsabilitatResponsabilitatResponsabilitat 

Setmana 5Setmana 5Setmana 5Setmana 5 El poder del El poder del El poder del El poder del GustGustGustGust 
Les Ulleres Les Ulleres Les Ulleres Les Ulleres 

tarongestarongestarongestaronges 
GratitudGratitudGratitudGratitud 

    

Les activitatsLes activitatsLes activitatsLes activitats diàries diàries diàries diàries:::: Volem aprofitar l’experiència de les passades edicions de casals per seguir 

millorant tant el contingut de les activitats com l’estructura del dia a dia. Així, ens plantegem aquesta 

nova edició com un repte per a l’evolució del casal d’estiu a través de noves activitats i amb d’altres 

que hauran estat millorades segons les valoracions extretes del passat. 

    

Dies especials: Dies especials: Dies especials: Dies especials:     Excursions setmanalsExcursions setmanalsExcursions setmanalsExcursions setmanals i activitats dels divendres al matí i activitats dels divendres al matí i activitats dels divendres al matí i activitats dels divendres al matí    

Realitzarem una excursió setmanal, amb desplaçament en autocar, les setmanes de l’1, 8 i 15 de juliol 

(torns 2, 3 i 4), principalment ubicada el dimecres de cadascun d’aquests torns. D’aquestes tres, una 

serà a la piscina i les altres dues ens desplaçarem a Parcs Naturals a fi de realitzar activitats 

relacionades amb la temàtica. La setmana del 22 de juliol (torn 5) tenim previst realitzar una excursió 

d’entorn proper. Amb motiu de la segona reunió informativa us concretarem exactament les dates i 

els indrets de cadascun dels desplaçaments. 

A més, cada divendres durant el matí realitzarem la festa o gimcana de l’aigua amb tot un seguit 

d’activitats amb globus d’aigua, guerra de xeringues, transports, equilibris, etc. Aquesta anirà 

relacionada directament amb el contingut treballat durant la setmana en els espais de temàtica. 

    

Perfil de l’equip de monitors:Perfil de l’equip de monitors:Perfil de l’equip de monitors:Perfil de l’equip de monitors: 

 

Les intencions vers el casal d’estiu que us presentem són ben clares. Per una banda, i mirant al grup 

d’infants, treballar per l’aprenentatge i la diversió. Per l’altra, i mirant a les famílies, esdevenir un espai 

amb una comunicació fluïda i l’establiment d’un clima de confiança. 

 

Així, els monitors/es que proposem pel casal d’enguany disposaran de la formació i experiència 

adient per realitzar les tasques que conformen el casal d’estiu. 
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En definitiva, les persones que conformin l’equip de monitors definitiu seran escollides (entre d’altres 

criteris): 

- Segons la seva antiguitat i satisfacció vers les anteriors edicions del casal d’estiu (o bé, la 

coneixença que tinguem en d’altres projectes). 

-  Segons la seva motivació i disposició per encarar el casal d’estiu amb una actitud 

constructiva i una mirada oberta. 

-  Segons si considerem que la seva aportació a l’equip i al casal d’estiu resultarà estimulant i 

sumarà tant per la diversió com pel creixement que proposa el nostre projecte. 

- Segons les titulacions oficials que tinguin cadascun d’ells (títol de director/a, títol de 

monitor/a, títol d’animador sociocultural, psicologia, educació social, magisteri,...) 

    

A més a més, abans del inici del casal d’estiu treballarem per complementar l’experiència individual 

de cadascun dels membres de l’equip mitjançant una formació específica pel casal que realitzaran. En 

aquesta formació ens centrarem en diversos protocols d’actuació (organització dels grups, 

excursions, accidents,...) i en l’enriquiment de les activitats i la temàtica que durem a terme durant 

l’estiu. 

    

MenjadorMenjadorMenjadorMenjador    

En el servei de menjador es tindran en compte les incompatibilitats d’alguns participants, en cas de 

dietes especials, al�lèrgies o hàbits culturals.  

El servei d’acollida matinal serà de les 8:00h a les 9:00h. 

Alhora, les famílies que ho desitgeu, podreu fer ús del servei de menjador i d’acollida matinal de 

manera esporàdica.    

 

Assegurança i seguretatAssegurança i seguretatAssegurança i seguretatAssegurança i seguretat    

 

L’organització del casal tindrà contractada una assegurança de responsabilitat civil i accidents per a 

col�lectius. Aquesta assegurança cobreix a participants i monitors/es. 

 

Composició dels grups i ratioComposició dels grups i ratioComposició dels grups i ratioComposició dels grups i ratio    

Alguns torns es combinaran cursos per formar els grups. 

La ràtio general del casal serà d’un monitor/a per cada 10 participants o fracció. Sempre que es passi 
aquesta proporció utilitzarem un monitor/a més. Durant algunes excursions complementarem 
alguns grups amb monitors/es de reforç segons les característiques del mateix. 

 

2a Reunió Informativa2a Reunió Informativa2a Reunió Informativa2a Reunió Informativa    

 
Complementàriament a aquesta informació, amb motiu de la 2a reunió informativa (per les famílies 
inscrites), la data de la qual se us facilitarà durant les properes setmanes, us farem lliurament del 
segon document informatiu que contindrà informació més específica de l’organització, excursions,.... 

    

    

    

ConsultesConsultesConsultesConsultes abans del casal abans del casal abans del casal abans del casal    

 

AssociacióAssociacióAssociacióAssociació    DinàmDinàmDinàmDinàmic ic ic ic  

Aniol Risques    

Tel. 670.858.116 / 93.357.35.19 (9 a 13h/16 a 18h)                                         

Correu electrònic: casalestiu@aeedinamic.org                                                       


