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CASAL 
d’ESTIU 
2022

del 27 de juny al 22 de juliol



ESPLAIS LÚDICS, SL

Som una empresa que gestiona activitats de lleure, 

esport, diversió i creativitat, com a complement de 

l’aprenentatge mitjançant l’exploració, el 

descobriment, l’experimentació i el joc.

Des de l’any 2008, treballem per contribuir al 

desenvolupament integral de la persona mitjançant 

un ampli ventall d’activitats que es desenvolupen 

fora de l’horari escolar, dins un marc lúdic i de 

diversió. 



CASAL D’ESTIU 2022
DATES: del 27 de juny al 22 de juliol

HORARI: de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h

CENTRE d’INTERÈS LLEURE : 

VIATGEM per l’UNIVERS …

CENTRE d’INTERÈS PEDAGÒGIC: ACCIÓ CLIMÀTICA
- OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE  -

FRANGES d’EDAT i DISTRIBUCIÓ de GRUPS:

 PETITS – per a alumnes que ha cursat de P3 i P4

 MITJANS  I – per a alumnes que han cursat de P5 a 2n

 MITJANS II – per a alumnes que han cursat de 3r i 4t

 GRANS – per a alumnes que han cursat de 5è a ESO



DISTRIBUCIÓ SETMANAL

 Setmana 1: del 27 a l’1 de juliol

 L’Univers 

 Ens enlairem amb la nostra nau espacial i seguim la pols màgica que deixen les fades i els follets estesa per 

l’univers. Així coneixerem tots els astres que ens envolten... les estrelles, les galàxies, els cometes, els 

meteorits, els robots d’investigació 

 Setmana 2: del 4 al 8 de juliol

 L’estrella polar / el sistema solar

 Viatjarem fins el Sol i farem una parada a la Lluna, ens atrevirem a arribar a Júpiter? O potser cultivarem 

enciams a Mart... tot és possible amb la nostra energia i enginy! 

 Mentre viatjàvem per l’espai, hem observat que l’Estrella Polar està en perill. Les fades i els follets interestelars 

ens expliquen que l’estrella que més brilla, s’està quedant sense llum i s’està apagant. Després de viatjar per 

les constel·lacions del cinturó d’Orió, Andròmeda i l’Ossa Major, veurem que l’Estrella Polar, necessita un 

polsim de terra de cada un dels planetes per recuperar la seva llum. 



DISTRIBUCIÓ SETMANAL

 Setmana 3: del 11 al 15 de juliol

 Els planetes / Les constel·lacions

 Seguint els follets i les fades, anirem planeta a planeta, buscant les muntanyes més altes per tal d’aconseguir 

els materials que faran recuperar la llum de l’Estrella Polar. 

 Veurem i parlarem de les diferents constel·lacions, el seu origen i les seves llegendes. Quines serem capaces 

d’identificar? Andròmeda, el cinturó d’Orió. Aprendrem a ubicar-nos en el cel nocturn amb l’estrella polar i 

l’azimut. 

 Setmana 4: del 18  al 22 de juliol

 Quin viatge més espacial! Estrelles a la nit, la llum del sol cada dia... Hem 

explorat l’espai, i hem ajudat ajudat als éssers màgics en la seva missió de mantenir viu l’Univers que ens 

envolta. N’hem après un munt amb ells!! 

 L’exploració de l’espai, els coets i els astronautes. 

 A Cap Canyaveral ens esperen. Tenim el coet a la base. Últims detalls: l’òrbita que seguirem, l’oxigen, el menjar 

i el nostre vestit: casc, guants, propulsor... 



FOTOGRAFIES 

I INFORMACIÓ



EQUIP DE MONITORS

Directora del casal – Noelia

PETITS – Chari, Aina, Gemma, Andrea

MITJANS I i II  – Judit, Patricia, Noelia, Nil, Dani

GRANS – Sònia, Dani P.

Monitors de suport: Marta

Monitor assignat per conveni amb escoles de Formació

Monitor de suport

Esplais Lúdics, SL



FAREM:

 SORTIDES DE TOT EL DIA I MIG DIA : 

 Platja de Mataró.

 Mapping per Mataró.

 Piscina Arenys de Munt.

 La Bassa de Sabadell.

 Senderisme a Sant Martí de Mata i a les 5 Sènies

 Parc Central de Mataró. 

 Parc de Rocafonda

 Jocs de presentació en diferents entorns 

 Lliguetes esportives. 



A MÉS A MÉS DE…
 Esports :

 ultimate, 

 acrosport,

 volei-platja

 Tallers:

 creatius

 de cuina

 d’art 

 dansa 

 jocs

 reciclatge 

 modelatge 

 dansa

 ACTIVITATS D’AIGUA: 

 xeringades

jocs d’aigua

 paintball 

 Ruixada de colors

 Jocs: 

 cooperatius

 de taula 

 d’enigmes i reptes

 exteriors

 internivells



 Activitats amb famílies

 Activitats d’Educació Emocional

 English Day

 Tardes temàtiques : 

 rodes

 disfresses

 d’art

 …. 

Scaperoom

Jornades esportives 

Una gran FESTA FINAL

I tornarem a fer… L’ACAMPADA A L’ESCOLA



SORTIDA A SANT MARTI DE MATA



SORTIDA A LA PLATJA DE MATARÓ



SORTIDA A LA PISCINA ARENYS DE MUNT



SORTIDA A LA BASSA DE SABADELL



COMUNICACIONS AMB FAMÍLIES

LLISTES DE DIFUSIÓ - TLF



Acollida Matinal

de 8:00h a 9:00h 

MENJADOR FIX – 38€/mes

de 13:00h a15:00h - 6,96€/dia ESPORÀDIC – 4,50€/dia

Acollida Tarda

de 17:00h a 18:00h — 4,50€/dia

*nombre mínim d’usuaris

ALTRES SERVEIS

COM???



PER TPV



SAMARRETA DEL CASAL

 Cost de 6,00€

La segona

es compra a 

través del tpv

 Impressió

―il·lustració amb la temàtica‖      

VIATGEM PER L’UNIVERS‖



PER A MÉS INFORMACIÓ…

 Ens trobareu a l’adreça de correu electrònic

 casalsmmm@gmail.com.

 esplaisludics.info@gmail.com.

…comencem??

El coet está a punt d’enlairar-se


