


Centre d’interès: Optimisme i Solidaritat
Ens està tocant viure un temps que posa en dubte molts dels 
luxes quotidians dels que gaudíem cada dia sense ser-ne 
conscients. 

Els infants, més que ningú, han patit en primera persona el 
trasbals que la COVID-19 ha suposat per les nostres rutines, 
alterant relacions personals, modificant l’escola que 
coneixien, amb confinaments i restriccions.

Però arriba el moment de l’optimisme, de l’alegria, del ritme i 
el bon temps. L’optimisme ens fa créixer, afrontar nous 
reptes i fer-ho amb positivitat i enginy. La música ens uneix, 
ens connecta, genera fraternitat i crea comunitat. Fomenta el 
companyerisme, el ball i el maridatge entre tradició i 
modernitat. 

També serà un pilar pedagògic el concepte de solidaritat. 
Cap a qui? Cap a tots els col·lectius que han patit aquesta 
crisi: la cultura, la restauració, el petit comerç, el lleure… 
Aquest casal també serà un homenatge per tots ells!

L’optimisme ens impulsa a assolir fites. No es pot fer res 
sense optimisme i confiança. Perquè tal com va dir Victor 
Hugo, “Inclús la nit més fosca acabarà i sortirà el sol”. El sol 
ja ha sortit, donem-li junts la benvinguda! 😊



Eix d’Animació: Música i Moviment!

En Musik ha dedicat el confinament a fer un viatge pel 
planeta per conèixer les tradicions musicals de molts països 
propers i llunyans (Tot a través de videoconferència, és clar!) 
Junt als tres personatges de Valors ens vol traslladar cada 
setmana una ruta extraordinària que ens portarà a conèixer 
les cançons, els balls i les tradicions més divertides de totes 
les cultures amb les que ha estat en contacte. 

També ha tingut temps d’escoltar molta música de casa 
nostra! I és per això que ha acompanyat, guitarra en mà, als 
grups més coneguts del panorama musical actual… Però 
res d’això tindria sentit si ara no ho pogués compartir amb 
tots nosaltres! És per això que en Musik ha preparat 
moltíssimes activitats que ens faran viatjar pel món, ens 
permetran aprendre noves tradicions, balls, cerimònies i 
històries emocionants, a més de moltes sorpreses que poc a 
poc anirem descobrint. Perquè la música, avui més que mai, 
és la banda sonora de la vida!



Hi ha un eix d’animació 
comú per tots els torns 

Es fomenta la cooperació 
entre grans i petits per tal 
de reforçar el centre 
d’interès i l’eix d’animació

Fem activitats plegats potenciant 
actituds de companyerisme, 
solidaritat, cooperació i la creació 
de vincles

Les activitats 
programades estan 
diferenciades per a cada 
grup d’edat seguint uns 
objectius pedagògics 
específics, ja que el 
ritme, el moment de 
creixement i les 
necessitats educatives 
són diferents.

Programació



Programació

EXEMPLE DE GRAELLA

Activitat 1

Activitat 2

Activitat 3

Activitat 4

Activitat 5

Jocs de 
Presentació i 
Coneixença. 

Presentació Eix 
d’Animació i 

Musik

El repte: 
Descobrim el 
país musical

Jocs d’Aigua

ESMORZAR ESMORZAR

DINAR DINAR

SO
R

TI
D

A

Racons: Dibuix, 
jardí, lectura, joc

Racons: Dibuix, 
jardí, lectura, joc

Gimcana 
d’aigua & Musik

Manualitats: 
Sobre l’Eix 
d’Animació

Activitat al 
voltant de l’Eix 

d’Animació:

 Contes, jocs de 
pistes, jocs 

d’equip

Projecte 
Setmanal de 

Música i 
Moviment

Jocs d’Aigua 
amb en Musik

Racons: Dibuix, 
jardí, lectura, joc

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Activitat al 
voltant de l’Eix 

d’Animació:

 Contes, jocs de 
pistes, jocs 

d’equip

Jocs: Sobre l’Eix 
d’Animació

Taller música i 
ball Musik!

Racons: Dibuix, 
jardí, lectura, joc



Objectius Pedagògics

- En un context en el qual els infants han vist alterat el seu dia a 
dia, les activitats de lleure i el contacte social, volem tornar-los 
a posar al centre de tot, que esdevinguin protagonistes, 
dipositant-hi confiança i autonomia i que ells aprenguin a 
respondre-hi amb il·lusió, respecte i responsabilitat

- Volem que els infants tornin a expressar-se lliurement, sense 
inhibicions (en la mesura del que l’entorn sanitari ens permeti) i 
que aflorin sentiments, emocions i inquietuds que aquest 
any més que mai han estat contingudes

- Treballarem pel desenvolupament integral dels infants

- Volem potenciar les seves habilitats manuals, psicomotrius i 
afavorir la seva creativitat i les relacions humanes. Que 
experimentin, investiguin i segueixin creixent amb nosaltres!



Objectius Pedagògics

Fomentar el 
companyerisme, 
la cooperació, la 
solidaritat i la 
generositat

Afavorir el 
respecte per la 
diversitat, 
perquè tots som 
diferents i per 
tant únics

Desenvolupar tot 
allò que fomenta 
el treball en equip: 
hàbits i habilitats 
personals

Utilitzem el diàleg i 
el respecte com 
eines clau per la 
resolució de 
conflictes



Educadors

A Valors el nostre equip d’educadors és el principal actiu. Professionals amb experiència i vocacionals. Durant tot el 
casal, seran els responsables de crear moments i espais màgics amb els infants, fomentaran un ambient 
d’aprenentatge, diversió i descobriment. 

Acompanyaran en tot moment els nens i nenes en el seu procés d’experimentació i creixement, donant resposta a 
qualsevol necessitat i fomentant, quan toqui, la seva l’autonomia. Aquest vincle és clau per tal que els infants es 
sentin segurs, escoltats i alegres. 



Sortides i Comunicació
 Sortida Setmanal

- En funció de la situació 
epidemiològica

Comunicació amb famílies

- Reunió prèvia a l’inici d’inscripcions
- Horari d’atenció presencial i oficines
- Atenció a famílies fins iniciar el casal
- Coordinador/a localitzable en tot 

moment, per email o mòbil
- Mail setmanal amb informació sobre 

les activitats que s’han dut a terme i 
informació de la propera setmana



Inscripcions

AIG1010



Inscripcions



Preus

1 torn        68€          115€    135€             -



Què inclou aquest preu?

● Experiència, portem més de 20 anys organitzant i fent casals d’estiu. 
● Projecte educatiu del casal de vacances. 
● Programa d’activitats del Casal de vacances, nou cada any, tenint en compte les experiències 

d’anys anteriors, el feedback dels nens i nenes, de les famílies i dels educadors. 
● Equip educatiu amb experiència treballant amb infants com a educadors i en casals d’estiu. 
● Samarreta del casal. 
● Festa en família. 
● Seguretat. 
● Contractació Personal. 
● Assegurances Responsabilitat Civil. 
● Assegurança accidents. 
● Prevenció Riscos Laborals. 
● Monitoratge suport per infants amb discapacitat (només escoles públiques). 
● Gestió administrativa. 
● Gestió inscripcions. 
● Informació i acompanyament a les famílies. 
● Suport i tramitació de beques (només escoles públiques). 
● Gestió incidències. 
● Material fungible per a la realització de la totalitat de les activitats. 
● Opció de cuina pròpia o de catering des del nostre propi obrador

● MOLTA DIVERSIÓ! (Innegociable) 😊 💪



Torns casal 2021

Casal de juliol:

1r Torn: del 28 de juny al 2 de juliol

2n Torn: del 5 al 9 de juliol

3r Torn: del 12 al 16 de juliol

4t Torn: del 19 al 23 de juliol

5è Torn: del 26 al 30 de juliol

Casal Setembre:

1r Torn: del 30 d’agost al 3 de setembre

2n Torn: del 6 al 10 de setembre


