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1.-Estructura general dels campus d’estiu 

Setmana Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Setmana 1 22 de juny 23 de juny 24 de juny  25 de juny  26 de juny 

Setmana 2 29 de juny 30 de juny 1 de juliol 2 de juliol 3 de juliol 

Setmana 3 6 de juliol 7 de juliol 8 de juliol 9 de juliol 10 de juliol 

Setmana 4 13 de juliol 14 de juliol 15 de juliol 16 de juliol 17 de juliol 

Setmana 5 20 de juliol 21 de juliol 22 de juliol 23 de juliol 24 de juliol 

Setmana 6  27 de juliol 28 de juliol 29 de juliol 30 de juliol  31 de juliol 

Setmana 7 3 d'agost 4 d'agost 5 d'agost 6 d'agost 7d'agost 

 

Proposta de la 1a setmana a la 6a setmana  

 CASAL INFANTIL DE P3 a 1r 

 CAMPUS MULTIESPORTIU + CASAL LÚDIC DE P5 a 6è 

 CAMPUS de DANSA + CASAL LÚDIC PETITS DE P5 a 6è 

 

Proposta de la 7a setmana 

 CASAL LÚDIC (P3-6è) (Realització a l’escola Artur Martorell). 

 

 

Cada activitat ha de tenir un mínim de 12 nens/es per poder començar (excepte 
la  7a setmana que no hi ha mínim). 

Les activitats pròpies de cada campus i les activitats lúdiques  les detallem a 
l’apartat 5 del dossier. 

 

.   
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2.- Horaris 

El casal està dividit en tres franges horàries: 

 Matí: L’horari de matí serà de dilluns a divendres de 9 a 14h i el divendres 
també de 15 a 17h (No inclou el dinar). 

 Matí + dinar: L’horari de matí + dinar serà de dilluns a divendres de 9 a 14h 
més l’espai del dinar de 14 a 15h i el divendres també de 15 a 17h. 

 Matí + Tarda: L’horari de matí + tarda serà de dilluns a divendres de 9 a 14h 
i de 15 a17h. (No inclou el dinar).  

 Matí + Dinar + Tarda: L’horari serà de dilluns a divendres de 9 a 17h.  

 Franges complementàries: Acollida matinal de 7:45 a 9h. 

 

3- El centre d'interès 

Les nostres activitats giren al voltant d'un centre d'interès que ens ajuda a donar 
una  continuïtat i relació entre totes elles, a més d’engrescar i motivar als infants. 

Centre d’interès i beneficis 

Aquest any proposem un centre d'interès per tots els casals però amb personatges 
i  històries diferents adaptats als dos tipus de casals, un pel casal infantil i un altre 
pel casal de  grans. La proposta que fem per aquest estiu és “Les pel·lícules”  on 
tots els infants podran viure les aventures dels seus personatges preferits, ser  
actors, guionistes, directors, etc. Com a novetat, hem volgut que els propis infants 
participin a l’elaboració del casal, així que passarem una enquesta als infants que 
van assistir a l’anterior casal,  per poder triar les pel·lícules i personatges del fil 
conductor. Les diferents propostes que donem per escollir les hem triat per 
diverses raons: per poder tractar els valors esmentats, perquè són atractives pels 
infants, i perquè creiem que els poden engrescar i aportar emoció als casals. 
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Beneficis que aporten als infants  endinsar-nos en el món de les pel·lícules: 

 Ajuda a la creativitat de múltiples formes: Els nens i nenes poden ajudar a 
dissenyar guions,  disfresses i  escenaris. També poden maquillar i pentinar als 
seus companys. 

 Ajuda a millorar la seva empatia, ja que s’han de posar a la pell d’altres 
personatges i entendre el que senten en diferents situacions. 

 Ajuda a conèixer-se millor a un mateix,  aportant la seva personalitat, la seva 
veu i els seus gestos a diferents personatges proposats.   

 Podran conèixer que hi ha de real o irreal darrera de les càmeres. 
 Ajuda a l’infant a vèncer la seva timidesa i a convertir-se en una persona més 

sociable i comunicativa. 
 Ajuda al nen a reflexionar: A l'hora d’escriure un guió i representar un 

personatge primer hem d'entendre el text, què ens vol dir i entendre també al 
personatge, la seva personalitat, per què actua d'aquesta manera 

 Augmenten la capacitat de concentració per veure pel·lícules, per 
representar-les i per fer un guió. 

 És una manera de treballar en equip ja sigui per interpretar, per fer un guió o 
organitzar una escenografia.  I ajuda a aprendre a resoldre els conflictes que 
puguin aparèixer pel fet de treballar en equip . 

 
 

4.- Tallers artístics i Culturals: 

Els diferents tallers proposats es realitzaran un cop a la setmana, els alumnes 
d’infantil el realitzaran a la primera franja del matí (de 9:30 a 10:30h) i els infants de 
primària que realitzen els diferents campus, el faran a la segona franja del matí 
(d’11 a 12h)  

Setmana 2. Taller de màgia:  

Setmana 3. Taller de teatre:  

Setmana 4;Taller de Batucada:   

Setmana 5: Jocs gegants cooperatius:  

Setmana 6: Esports Paralímpics i  jocs sensorials.  
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5.- Casal infantil (P3 a 1r)   
Les pel·lícules que treballarem duran el casal seran: 

Setmana 1 ( del 22 al 26 de juny)  Le voyage dans la Lune.   

Setmana 2 (29 de juny al 3 de juliol): L’inrevés».  

Setmana 3 (del 6 al 10 de juliol):   Súper Herois.  

Setmana 4 (del 13 al 17 de juliol):  WAL·LE  

Setmana 5 (del 20 al 24 de juliol)   Toy Story.  

Setmana 6 (del 27 al 31 de juliol):  Com entrenar al teu Drac.  

 

Horari base de les activitats: 

Horari        

9 a 9:30h Entrada del casal i hàbits (deixem les coses en el lloc, passem llista i 
seiem en rotllana) 

9:30 a 10:30h Inici d'activitat 

10:30 a 11h Esmorzar 

11 a 12h Seguim amb les activitats 

12 a 13h Remullada general (ens mullem per refrescar-nos) 

13 a 14h Ens eixuguem, vestim, estona lliure i ens preparem per anar a dinar. 

14 a 15h Dinar i temps lliure per jugar. 

15 a 15:30h Entrada al casal de tarda, relaxació i explicació de l’activitat 

15:30 a 16:45h Activitat 

16:45 a 17h Recollim i ens preparem per marxar. 
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Horari base d’una setmana 

 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9 - 9:30h Hàbits  Hàbits Hàbits Hàbits Hàbits 

9:30-10: 30h Presentem fil 
conductor.  
Expliquem 

conte / 
pel·lícula 

 

Tallers artístics 
i culturals 

 

Manualitat i 
jocs 

 

 

Iniciem la 
gimcana 

 

 

Assaig per 
l’actuació 

 

10:30-11h Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

11-12h  

Jocs 
relacionats 

amb  la 
història 

Mirem   un 
tros de la 

pel·lícula de 
de la 

setmana 

Preparem 
actuació 

Espais d’ 
experimentació 
i aprenentatge 

Acabem de 
veure  la 

pel·lícula de la 
setmana 

 

 

Seguim amb 
la gimcana 

 

 

 
 
 

FESTA DELS 
DIVENDRES 

12-13h Remullada Remullada Remullada Remullada Remullada 

13-14h Ens vestim i 
lliure 

Ens vestim i 
lliure 

Tornem a 
l’escola i lliure 

Ens vestim i 
lliure 

Tornem a 
l'escola i lliure 

14-15h Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 
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6.- Descripció del campus de Dansa, Campus 
Multiesportiu, i Casal Lúdic (P5 a 6è).  Realització a 
l'escola  
Durant aquestes cinc setmanes, els dies que no hi ha sortida nàutica,  dividirem els 
matins en tres parts molt diferenciades: 

1- Campus multiesportiu i de dansa: Els infants participants del casal podran 
escollir si fer el casal de multi esports o de dansa (a la inscripció poden escollir 
cada setmana un campus diferent per exemple dues setmanes dansa i dues 
multiesportives). De 9:15h del matí fins les 11:00h realitzaran les diferents activitats 
específiques de cada campus. Tan en el campus de dansa com en el 
multiesportiu es faran diferents grups d'edat, per poder adaptar millor l'activitat al 
desenvolupament dels infants. 

2- Casal lúdic: Després d’esmorzar, a les 11:30h, els infants es dividiran per grups 
d'edat de 1r a 3r, i de 4rt a 6è), tan si s’han apuntat a dansa com a multiesportiu, i 
realitzaran activitats no esportives que seguiran un fil conductor. El fil conductor 
serà diferent en cada grup d'edat.  

3- Remullada: Al final del matí tots els infants es reuniran per fer una remullada i 
treure's la calor. A més de ser un espai on tots els infants grans i petits compartiran 
una estona de joc. Els infants que no vulguin fer jocs de remullada, hauran de 
dutxar-se.   
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6.1. Campus de Dansa: 
Què treballarem cada setmana:  

Cada setmana els infants faran una iniciació a un estil de dansa diferent, ampliant 
així el seu coneixement musical i de ball. 
A més dels estils a treballar, introduirem d’altres depenent de les bandes sonores 
de la pel·lícula de la setmana. 
 Setmana 1:  Jazz-Funk 
 Setmana 2:  Hip hop o New style 
 Setmana 3:  Contemporani 
 Setmana 4:  Salsa 
 Setmana 5:  Old school 
 Setmana 6:  looking 

 
EXEMPLE DE PROGRAMACIO I HORAR BASE D’UNA SETMANA 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9-9:30h 
Arribada i 

llista Arribada i llista 
Arribada i 

llista Arribada i llista Arribada i llista 

9:30-11h 

 

 

Introducció a 
l’estil de la 
setmana: 

Exercicis 
d'escalfament 

i flexibilitat 

Treball de 
coneixement  

de les diferents 
postures i estils 
de moviment 

Iniciem la 
coreografia 

 

Exercicis 
d'escalfament i 

flexibilitat 

 

 Perfeccionem 
la  coreografia i 

la tècnica 

Exercicis 
d'escalfament 

i flexibilitat 

 

Perfeccionem 
la  

coreografia i 
la tècnica 

 Confecció de 
vestuari o  

escenografia 

 

 

Exercicis 
d'escalfament i 

flexibilitat 

 

Memoritzem i  
perfeccionem 
la  coreografia  

 Confecció de 
vestuari o  

escenografia 

 

Exercicis 
d'escalfament i 

flexibilitat 

 

Últims assajos i 
perfeccionament 
de la  coreografia 

11-11:30h Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 
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6.2.  Campus Multiesportiu (P5 a 6è) 
Esports que treballarem cada setmana: 

 Setmana 1:  Voleibol  i pitxi 
 Setmana 2:  Futbol i  Rugbi Flag . 
 Setmana 3:  Handbol   i Ultimate Frisbee 
 Setmana 4:  Hockey 
 Setmana 5:  Bàsquet i  Badminton  
 Setmana 6:   Atletisme  
 

 EXEMPLE DE PROGRAMACIO I HORARI BASE D’UNA SETMANA 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 -9.30h Arribada  Arribada Arribada Arribada Arribada 

 

9:30 – 
10:15h 

(1er esport. Ex: 
handbol) 

Explicació de 
l'esport (una mica 
d'història, material 
que s'utilitza i 
normativa bàsica 
del joc) Jocs per 
iniciar-se en 
l'esport 

(1er esport Ex: 
handbol) 

Aprenentatge 
de diferents 
tècniques i 
jugades del 
joc a través de 
diferents 
exercicis 

(1er esport Ex: 
handbol) 

Aprenentatge 
de diferents 
tècniques i 
jugades del 
joc a través 
de diferents 
exercicis 

(1er esport  Ex: 
handbol) 

Aprenentatge 
de diferents 
tècniques 

Posada en 
pràctica dels 
coneixements 
assolits  

(1er esport Ex: 
handbol) 

Posada en 
pràctica dels 
coneixements 
assolits amb la 
simulació d'un 
partit 

 

10:15 a 11h 
(2n esport  Ex 
Futbol) 

Explicació de 
l'esport (una mica 
d'història, material 
que s'utilitza i 
normativa bàsica 
del joc)Jocs per 
iniciar-se en 
l'esport 

(2on esport  Ex: 
Futbol) 

Aprenentatge 
de diferents 
tècniques i 
jugades del 
joc a través de 
diferents 
exercicis  

(2n esport  Ex: 
Futbol) 

Aprenentatge 
de diferents 
tècniques i 
jugades del 
joc a través 
de diferents 
exercicis  

(2n esport  Ex: 
Futbol) 

Aprenentatge 
de diferents 
tècniques 

Posada en 
pràctica dels 
coneixements 
assolits  

(2n esport Ex: 
Futbol) 

Posada en 
pràctica dels 
coneixements 
assolits amb la 
simulació d'un 
partit 

 

11 a 11:30h Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 
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6.3. Casal Lúdic (P5 a 6è) 
Les pel·lícules que treballarem: 

 Setmana 1 ( del 22 al 26 de juny)   Le voyage dans la Lune.   
 Setmana 2 (29 de juny al 3 de juliol):   Emoji i del revés.  
 Setmana 3 (del 6 al 10 de juliol):   Súper Herois.  
 Setmana 4 (del 13 al 17 de juliol):  Abatar   
 Setmana 5 (del 27 al 31):    Star Wars.  
 Setmana 6 (del 20 al 25):     Com entrenar al teu Drac.  
 
 

EXEMPLE DE PROGRAMACIO I HORAI BASE D’UNA SETMANA 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

11 a 11:30h Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

 

11:30 a 13h 
Explicació del 
fil conductor 

per grups 

Jocs i 
activitats on 
es treballa el 
fil conductor. 

Cada 
setmana es 
reforça un 

valor diferent. 

Les activitats 
poden ser per 
grups d’edat 
o conjuntes 

Tallers artístics 
i culturals 

Jocs 
proposats 

pels infants 

Manualitats  
sobre el fil 
conductor 

 

 

Petit debat i 
reflexió 

sobre els 
valors 

treballats 
durant la 
setmana 

Gimcana 
conjunta 
sobre el 

tema 

 

 

 

FESTA DELS 
DIVENDRES 

13 a 14h Remullada i 
jocs d’aigua 

Remullada i 
jocs d’aigua 

Remullada i 
jocs d’aigua 

Remullada i 
jocs d’aigua 

Remullada i 
jocs d’aigua 
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7.- Les tardes dels nostres casals 
Cada tarda es proposa una activitat diferent a realitzar, que serà rotativa, ja que 
presentem més activitats que tardes, per això cada setmana serà diferent. 

 

 Dilluns  Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Setmana 1 Multimèdia Cinema Ludoteca Cuina Activitat lúdica 

Setmana 2 Teatre Plàstica Multimèdia Cinema Activitat lúdica 

Setmana 3 Ludoteca Cuina Teatre Plàstica Activitat lúdica 

Setmana 4 Multimèdia Cinema Ludoteca Cuina Activitat lúdica 

Setmana 5 Teatre Plàstica Multimèdia Cinema Activitat lúdica 

Setmana 6 Ludoteca Cuina Teatre Plàstica Activitat lúdica 
 

8.- Proposta Extraordinària: Passem una nit a l’escola 

Abans d'acabar el casal, proposarem que tots els infants que ho desitgin,  passin 
una nit conjunta a l'escola  per recordar totes les vivències viscudes. Farem jocs 
nocturns, un sopar de germanor i poder tenir una experiència molt especial amb 
els amics i amigues que hem fet al casal. L'activitat es realitzarà  un divendres des 
de les 20 fins el dissabte a les 12h del matí. 
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9.-  Setmana  Lúdica-artística (Setmana 7 per infants de 
P3 a 6è) 

Aquesta  setmana es realitzà a l'escola Artur Martorell, on s'agruparan diferents 
infants de les escoles on Àmbit Escola realitza els casals i campus d'estiu. Això és 
perquè en aquesta setmana el nombre de participants és baix i per poder 
garantir la realització del casal ens traslladem tots  a l'escola Artur Martorell.  

Les activitats seran adaptades segons les edats dels infants, i es faran diferents 
grups dins de les mateixes activitats. 

La última setmana la dedicarem a les pel·lícules Indiana Jons i Tadeo Jons. 
Podrem jugar, fer manualitats, anar al parc i divertir-nos moltíssim coneixent  nous 
companys i companyes  fent d’investigadors i aventurers. 

Distribució de la setmana 

L’horari d’aquests dies serà el mateix que a la resta de setmanes (de 9 a 14 h 
activitats de matí , de 14 a 15h menjador, de 15 a 17h activitats de tarda). 

 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Matí 
Setmana 7 

 

Manualitat  

i jocs 

Circuit 
esportiu 

i jocs de 
música 

Manualitat 

i jocs 

Circuit 
esportiu 

i jocs de 
música 

Gimcana final 
d’estiu 

Tarda Disfresses i 
maquillatge 
de fantasia 

Taller de 
cuina 

Tarda de jocs 
multimèdia 

Ludoteca  Cinema amb 
crispetes 
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10.-Menjador 

 Dietètica i nutrició Àmbit Escola  
A Àmbit Escola sabem que la funció d’un menjador escolar va més enllà de 

l’alimentació i que és una part fonamental de la tasca educativa de qualsevol 

escola. 

El nostre compromís durant l’horari de menjador és que els infants rebin una 

alimentació variada, equilibrada i sana, afavorint l’adquisició de conductes 

alimentàries adequades i hàbits saludables. A la vegada, amb les activitats que 

organitzem volem educar en el lleure, imposant valors en els infants. 

Tenim un indubtable compromís en oferir una alimentació variada, equilibrada i 

sana. No son menys importants, però, els nostres compromisos amb el control de 

la seguretat, la higiene i la gestió mediambiental.  

Àmbit Escola disposa d'un nutricionista, que elabora els menús escolars, orientats 

cap a una opció més saludable i sostenible, amb producte fresc i de temporada, 

de proximitat i ecològic sempre que sigui possible. 

Un menú adequat contribueix a la salut dels més petits, per exemple, prevenint 

malalties que poden aparèixer a l'edat adulta com a conseqüència d'una 

alimentació inadequada en la infància. A més, l’alimentació durant la fase 

escolar és de vital importància de cara a un bon rendiment físic i psíquic, per això 

el nostre objectiu és aconseguir l’òptim nivell nutritiu i l’equilibri dietètic en els 

menús. 

Després d’una acurada selecció de les matèries primeres, s'elaboren els menús a 

partir d'una dieta variada, equilibrada i sana, tenint en compte la variació 

necessària dels grups d’aliments, les tècniques culinàries emprades o els aspectes 

sensorials (olor, color, textura, temperatura...).  
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I sempre tenint en consideració les recomanacions de la “Organización Mundial 

de la Salud” (OMS), la Generalitat de Catalunya, l'Agencia Espanyola de 

Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) i el Consorci Sanitari de Barcelona entre 

d’altres, a l’hora de dissenyar els menús. 

Tenim en compte totes les al·lèrgies i intoleràncies que puguin tenir els infants fent 
àpats especials cobrint  les diferents necessitats. 

Preus :  

 Fixes: 6€ (aquest preu s’aplicarà als menús contractats per endavant) 

 Esporàdics: 7,50€ (aquest preu s’aplicarà als menús contractats el 
mateix dia de l’ús). 

Horaris: El servei de menjador inclou la franja horària de 14h a 15h. Considerem 
que el temps mitjà per a fer l’àpat és aproximadament  d'uns 45 min., el temps  
restant, els nens i les nenes podran gaudir d’un espai d’esbarjo lliure amb una sèrie 
d’elements (jocs multimèdia, pista slot, jocs de taula) que podran utilitzar sota la 
supervisió dels monitors.  

Transport: El menjar es realitzarà cada dia a l'escola Artur Martorell, i és 
transportarà dins de baguls especials per transportar aliments, poder conservar-los  
i garantir el seu bon estat.  
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11.- Pagament 

El pagament de les setmanes contractades s’haurà de fer en el moment de la 
inscripció i en metàl·lic.  

 

Preus casal Matí Tot el dia ( menjador no inclòs) 

1 setmana 73,95€ 93,33€ 

2 setmanes 143,76€ 181,43€ 

3 setmanes 209,43€ 264,31€ 

4 setmanes 270,95€ 341,96€ 

5 setmanes 328,34€ 414,39€ 

6 setmanes 381,58€ 481,58€ 

7 setmanes 430,68€ 543,55€ 

 

 Les inscripcions tindran un 10% de descompte només en les dates 
assenyalades per Àmbit Escola. Descompte no aplicable a posteriors 
ampliacions de setmanes. 

 El preu per setmana del casal es va reduint a mida que s’incrementen el 
nombre de setmanes d’inscripció.  

 El preu d’un dia esporàdic:  

o Matí = 20,50€ 

o Mati i tarda = 25,50€ 

 El preu de l’acollida matinal és d’1,50€ per dia.  
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12- Com rebre i donar informació durant el casal 
Durant el casal disposareu d’un telèfon i un correu per poder notificar possibles 
incidències. Cada matí i a cada campus, podreu notificar incidències de manera 
directe en l’espai de benvinguda que ofereixen els responsables de l’activitat. 
Qualsevol incidència que es produeixi en el campus, se us notificarà 
telefònicament de manera immediata. Si no és urgent, ho notificarà el 
responsable del casal al moment de recollir el vostre fill/a. 

 

13.- Reportatges fotogràfics 

A principis de cada setmana podreu trobar a la nostra pàgina web les fotografies 
de la setmana anterior, on veureu les diferents activitats que han anat realitzant 
els nens i nenes dels nostres casals. Per poder accedir-hi serà necessari una 
contrasenya que us serà entregada pel nostre coordinador/a. 

 

14.- Dades de contacte 

Per a contactar amb nosaltres es podrà fer per telèfon al 671248362 o un correu a 
administració@ambitescola.cat  

 


