


QUI SOM?

• ACTIVITIES està orientada a la gestió i organització de tota mena d’activitats lúdiques, educatives i 

esportives dins del món de la FORMACIÓ D’INFANTS, JOVES I ADULTS. 

• Treballem dins el món de l’educació no formal, la nostra tasca pot ajudar tant a escoles, AMPA’S, entitats 

municipals, clubs esportius i grups familiars que volen realitzar activitats educatives, lúdiques o esportives 

en el temps de lleure.



METODOLOGIA

• A ACTIVITIES entenem l’educació en el lleure des d’una perspectiva humanista. Entenem l’oci i l’educació 

de l’oci basada amb uns principis educatius que vagin més enllà del consum, de la recreació i la diversió. 

Una educació del lleure i de l’oci entès com  una experiència humana, lliure, amb una finalitat en sí mateixa 

i que ajudi  el desenvolupament i el creixement de l’infant o del jove.

• Des de la perspectiva de l’educació humanista apostem per  una educació en la que el participant n’és el 

protagonista. El creixement, la responsabilitat, l’esperit crític i l’autonomia de la persona, són alguns dels 

efectes més evidents de la participació en un bon projecte d’educació en el lleure basat en l’humanisme.



OBJECTIUS
• Fomentar la participació i convivència en temps de vacances escolars d’estiu.

• Fomentar la socialització dels infants i l’ús de la llengua Catalana i Anglesa.

• Augmentar el desenvolupament de les seves capacitats creatives.

• Promoure accions i vivències que afavoreixin valors com: la convivència, la solidaritat, el respecte, el respecte pel medi ambient, el civisme, els hàbits 

saludables, el consum responsable i el treball en equip.

• Programar activitats entretingudes i creatives.

• Desenvolupar tallers i activitats que els permetin relacionar-se entre ells: tallers de manipulació, de psicomotricitat, tallers relacionats amb el centre d’interès 

del casal, activitats esportives, sortides, excursions,etc.

• Gaudir de recursos i activitats lúdico-educatives.

• Facilitar la descoberta de l’entron proper, treballant actituds de respecte vers el medi natural.

• Afavorir la integració i la convivència dels infants.

• Fomentar la companyonia, la cooperació i la relació entre iguals i el civisme.

• Conèixer la nostra Ciutat des d’una mirada lúdica i de potenciació del valor de pertinença que afavoreixi el sentiment d’estima i el respecte de l’espai públic.

• Gaudir del carrer com a entorn lúdic i d’espai de socialització de l’infant.

• Afavorir la integració dels infants amb NEE.

• Afavorir l’educació en valors i l’adquisició de noves capacitats i habilitats mitjançant activitats lúdiques en un marc de joc i diversió.

• Contribuir al creixement integral d’infants, formant-los com a futurs ciutadans compromesos i integrals.



CENTRE D’INTERÉS

El Centre d’Interès és allò que donarà continuïtat a l’activitat diària. Aquest any ens endinsem en el món de “PIRATE JOHN IN

ENGLAND” on cada setmana viatjaran a diferents localitats!

De la mà del pirata John i la seva tripulació donarem la volta al món per descobrir realment quins són els tresors que s’hi amaguem, i

descobrirem que aquests no són cofres plens d’or i joies. Amb aquest eix central volem potenciar la coneixença cap a altres cultures i

treballar valors com el respecte, la companyonia, la solidaritat, la valentia, la tolerància, la perseverança, la igualtat, la equitat, la

sostenibilitat, la participació, la implicació personal, la empatia i la capacitat de treballar en equip.

A partir dels jocs, gimcanes, tallers i moltes més activitats, treballarem valors com la participació i la capacitat de treballar en equip

per aconseguir que els nostres protagonistes tinguin unes fantàstiques vacances!



INFORMACIÓ GENERAL

DATES:  Del 22 de juny al 31 de juliol i de l’1 al 10 de setembre del 2020

HORARI: 8:00h a 18:00h

EXEMPLE DE PLANIFICACIÓ D’UNA SETMANA



GRUPS

P3 i P4 

P5, 1r i 2n

3r i 4t

5è i 6è

• Es reserva la opció d’agrupar grups si no s’arriba al mínim de participants, així com variar l’agrupament 

dels cursos, si el volum de les inscripcions en una edat en concret és més elevada que els altres.

• Mínim 20 alumnes inscrits setmanalment al casal.

• Mínim 20 alumnes inscrits a la sortida opcional



ACTIVITATS

Les activitats es programen de tal manera que garanteixin :

• Adequació de les edats dels participants.

• Compaginació d’activitats de diferents tipologies ( individuals – col·lectives, lúdiques-artístiques, relaxades - actives, etc. )

• Adequació dels horaris i als condicionants climatològics.

Diferents tipologies: 

o Danses i cançons → amenitzen els casals a través de diferents fórmules : aprendre danses i cançons, inventar-se la dansa i els seus

moviments a partir de la música, etc. Són activitats que potencien l’expressió, la coordinació i el vocabulari

o Gimcana → Un seguit de proves que es realitzen dividint els participants en grups i on s’estableix una cohesió entre grups de 

diferents edats, de manera que tots intenten aconseguir el màxim de punts o bé finalitzar els primers.

o Jocs de presentació → Són jocs que ens permeten conèixer la resta de membres del grup i als seus dirigents, alhora que ens

permeten aprofundir en el coneixement mutu.

o Jocs esportius → Activitats esportives adequades a cada grup d’edat. Per alguns una carrera o els relleus tenen ja un valor 

esportiu o bé activitats d’aventura. Els jocs esportius varien segon les edats del que les duen a terme



o Jocs tradicionals → Jocs d’exterior que ens aporten un ambient festiu popular i tradicional : bitlles, tibar la corda, saltar la 

corda, curses, etc..

o Manualitats i tallers → Les activitats manuals són l’elaboració d’objectes i murals ambientats en l’eix d’animació. Activitats de 

decoració per l’espai on es fa el casal o activitats manuals que després els nois i noies s’enduran a casal i que poden

esdevenir un record molt valuós per a cada un dels infants. I també una oportunitat per crear a partir de materials de rebuig

generats.

o Jocs d’aigua → Remullada! L’activitat ens permetrà refrescar-nos i gaudir dels jocs que ens deixen ben xops o que ens

permeten mullar a la resta de companys i monitors.



SORTIDES

QUÈ CAL PORTAR DURANT 

EL CASAL ?

Cada setmana es realitzarà una sortida municipal de matí per el municipi (Parcs, 

places, zones infantils..) Aquestes sortides es concretaran abans de començar el 

casal i s’informarà a les famílies via correu electrònic i cartells informatius a 

l’entrada del casal. 

Tot ha d’anar etiquetat amb

el nom i cognoms de

l’infant

Es proposen , de manera totalmente opcional, dos sortides de tot el dia fora (20 euros adicionals, sense picnic):

- Dimecres 8 de juliol al Ponicat de Taradell

- Dimecres 29 de juliol al Camina Descalç.

Per poder realitzar aquestes sortides necessitem un  mínim de 20 alumnes inscrits, en el cas contrari no es podrà realitzar (us informarem dels 

resultats un cop finalitzi el termini d’inscripció, 24 de maig). 



PREUS SETMANALS
(Els preus exposats són de 5 dies setmanals. . En cas de tenir menys o més dies les setmanes exposades es farà la part proporcional)  

• Podran fer ús del menjador esporàdicament els alumnes usuaris/fixes del casal, amb previ avís. Preus (domiciliació bancària):

- 8 a 9h → 4 euros diaris

- 13 a 15h →10 euros diaris.

- 17 a 18h → 4 euros diaris

Les inscripcions realitzades fora de termini tindran un increment del 10% en la quota total del casal. Les ampliacions de setmanes

posteriors a la data de termini, també es consideren fora de termini i tindran l’increment corresponent.

• 5% de descompte per al segon germà i successius (no aplicable a la quota del servei del menjador ni acollides )

• El pagament es realitzarà via domiciliació bancària: primer 50% el 27 de maig i segon pagament (50% restant) el 12 de juny

• El rebut retornat implicarà una despesa de retorn de 15 euros.



MESURES DE SEGURETAT

El personal de l’activitat tindrà en coneixement el Pla d’emergència i evacuació de les instal·lacions on es portin a 

terme les activitats. De la mateixa manera que seran conscients del protocol d’actuació a seguir en cas d’accident 

o malaltia dels menors.

INFORMACIÓ A LES FAMILIES

Considerem que les famílies han de ser partícips de les activitats de vacances dels seus fills i filles.  Per aconseguir-ho es plantegen 

les següents accions emmarcades en diferents àmbits organitzatius: 



• Comunicació diària

o La rebuda i l’acomiadament dels nens i nenes ens facilitarà establir un diàleg amb els familiars que els 

acompanyen. Serà un moment propici per intercanviar impressions sobre l’evolució del nen/a durant les 

activitats.  

o També es col·locaran cartells informatius a l’entrada del CASAL perquè les famílies coneguin les activitats 

realitzades durant la setmana.

• Correus electrònics informatius

o Les noves tecnologies també ens ofereixen eines per facilitar una major comunicació amb les famílies. En 

aquest sentit, des de les oficines centrals s’enviarà un conjunt de correus electrònics informant a les 

famílies de : programacions, aspectes pràctics, informacions, menús setmanals, etc.

o Un cop finalitzat el casal, es demanarà a les famílies dels nens i nenes participants, que facin una breu 

valoració del casal, que valorin el seu grau de satisfacció i ens facin conèixer les seves observacions, 

queixes i suggeriments. Aquesta valoració es farà a través d’una enquesta que s’enviarà als pares per 

correu electrònic i es podrà complimentar on-line.



FULL D’INSCRIPCIÓ ONLINE

- Davant de la situació que estem vivint amb el COVID-19, aquest any totes les inscripcions s’hauran de tramitar telemàticament en l’enlaç:

https://tinyurl.com/Summer20Trentapasses fins el dia 24 de maig 

- Demanem, siusplau, que respecteu la data límit d’inscripció per poder portar una bona organització temporal. Un cop passat la data límit, l’enllaç serà tancat i 

haureu d’enviar un correu electrònic grupactivities@grupactivities.com on haureu d’omplir un full d’inscripció en format PDF . 

- Totes les inscripcions fora de termini tindran un increment del total de la quota del 10%. Les ampliacions de setmanes posteriors a la data límit d’inscripció

també es considera fora de termini i obtindrà l’increment corresponent. 

- Un cop fet el primer pagament quedarà la plaça reservada i no es retornaran la quantitat abonada, excepte amb justificant mèdic que es retornarà el 50%.

- En cas de voler ampliar horari o setmanes un cop entregada la inscripció, només cal envieu un correu electrònic.

- DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ → 24 DE MAIG 2020

IMPORTANT: Informem que en funció del protocol que ens marqui la Generalitat degut al COVID-19 es poden veure 

afectats la programació, els espais, preus, data de pagaments, ratis... Si fos el cas, us informarem prèviament .  

https://tinyurl.com/Summer20Trentapasses
mailto:grupactivities@grupactivities.com


CONTACTE ACTIVITIES

Telèfon: 93 012 96 17

Horari: 9h a 17h

Mail: grupactivities@grupactivities.com

mailto:grupactivities@grupfo.com

