
CASAL
D'ESTIU 2022

SERRA DE L'OBAC

del 27 de juny al 
29 de juliol de 2022

DATES 

lúdiques, educatives i 
esportives adaptades 

a l'edat dels infants

ACTIVITATS

de 9h a 13.30h
bon dia opcional de 8h a 9h 

menjador opcional de 13.30h a 15h o 17h

HORARI

nens/es de l'escola
de P3 a 6è

DESTINAT A

Aprenem, juguem i gaudim l'estiu

 

organitza:

Possibilitat d'inscripció per setmanes i en l'horari que més
s'adapti a les necessitats de cada família.

INSCRIPCIONS

 

coŀlabora:



Setmanes de Casal
Setmana 1: del 27 de juny al 1 de juliol

Setmana 2: del 5 al 8 de juliol 
Setmana 3: del 11 al 15 de juliol
Setmana 4: del 18 al 22 de juliol
Setmana 5: del 25 al 29 de juliol

 
Horari: 

8 a 8.50h  Bon dia opcional 
8.50 a 9h  Arribada al Casal

9 a 13.30h  Activitats del Casal 
13.30 Sortida del Casal 

13.30 a 15h  Dinar opcional amb carmanyola 
15 a 17h Activitats de tarda opcional (mínim de 10 inscrits)

 
Personal i monitoratge

Organització i gestió: elitsports
Coordinadora i monitors/es especialitzats amb titulació

 
Ràtio

Grups de 10-12 alumnes per monitor/a
 

INFORMACIÓ

(dia 4 festiu a Terrassa)



gaudeixin del dia a dia del casal, participant activament en
les activitats lúdiques proposades.
coneguin i posin en pràctica els valors propis de
l'esportivitat, respecte, integració, superació, solidaritat,
igualtat, esforç i amistat.
aprenguin i practiquin els esports i jocs adaptats a les seves
edtas.
participin d'activitats de caire més artístic que fomentin la
imaginació i la creativitat.

Des d'elitsports us presentem la proposta de casal d'estiu 2022
per a la vostra escola.

Amb el propòsit d'oferir una proposta lúdica , educativa,
atractiva i motivadora, el contingut i les activitats del casal
d'estiu s'engloben en un centre d'interès, clar i consís:
APRENEM, JUGUEM I GAUDIM L'ESTIU

Una engrescadora proposta que pretén que els nens i nenes:

 

ACTIVITATS



Els objectius generals en què s’ha d’assentar el
desenvolupament educatiu del Casal de lleure i/o esportiu han
de ser un viu reflex dels continguts,  els valors,  i  els resultats
que pretenem assolir:

• Educació en valors.  
• Potenciar l ’adquisició dels hàbits que formen part del
quotidià.
• Reforçar els hàbits d’higiene i salut.
• Afavorir i  reforçar un clima de convivència i  respecte. 
• Potenciar la creativitat.  
• Tenir en compte les necessitats individuals i  grupals.
• Fomentar la participació. 
• Afavorir la implicació dels pares, mares i  tutors/es en el
Casal.  
• Potenciar l ’obertura i  la participació de l ’activitat en la
dinàmica del barri i/o municipi on està situat

Les eines educatives per poder transmetre aquesta educació
en valors seran els jocs,  els tallers i  els esports,  tots ells fets
d’una forma reglada,on els nens són els propis protagonistes
alhora de crear la normativa de comportament, fent així que
ells mateixos, guiats per l ’equip d’educadors.

OBJECTIUS 



la creació i  la descoberta de noves formes d'expressió
potenciar la psicomotricitat fina. 
desenvolupar la coordinació visio-manual.

Treballar la psicomotricitat i  la coordinació.
Imaginació i creativitat.
Aprendre nous esports col·lectius.
Potenciar les relacions entre els companys.
Millorar el sentit de l ’equilibri.
Estimular la fantasia.

Educació infantil

Tallers i  Activitats  
Els nens i  les nenes poden experimentar, crear i
manipular diferents materials.  
Els objectius son:

El joc
És bàsic pel desenvolupament de l ' infant.
Els objectius son:

Activitats per etapes



Potenciar el coneixement i  el desenvolupament motriu
dels nens i  nenes
Afavorir la participació durant el joc.
Facilitar la comunicació i  l 'expressió a través del joc
motriu.
Passar-ho bé jugant.

Domini de les capacitats motrius o Iniciació a
l 'aprenentatge tècnic i  bàsic del joc.
Gaudir de l 'activitat.
Desenvolupar l ’habilitat manual i  corporal.
Fer activitats d’expressió corporal.
Fer activitats que potenciïn tant el raonament lògic
com el pensament creatiu.

Estimular diferents aspectes de la personalitat de
l ' infant com:
La paciència.
La concentració.
La lògica.
La capacitat de deducció.
La tolerància a la frustració.

Educació Primaria

Jocs motrius

És bàsic pel desenvolupament de l ’ infant.
Els objectius son:

Jocs esportius 

Es tracta d'anar introduint a l ' infant en els esports.
Els objectius són:

Jocs de taula

Ajuden al desenvolupament psicològic i  emocional.
Els objectius son:



A elitsports disposem de molt material lúdic, és per això,
que cada setmana tindrem un esdeveniment lúdic
destacat,  diferent a l 'habitual on els nens/es podran
gaudir-lo al màxim.

ÀREA LÚDICA



Aprenem, juguem i gaudim.
Les activitats educatives, ens aporten  gran riquesa emocional
i de treball cognitiu.
Des d'elitsports proposem activitats educatives com jocs de
pensar, manualitats,  contes, cinema, activitats de raonament. . .  

Aprenem, juguem i gaudim.
Les activitats esportives a traves del joc i  l 'esport,  ens
aporten habits saludables, de benestar i  aprenentatge.
Realitzarem activitats com jocs motrius, jocs col.lectius,
esports individuals i  d'equip.. .  

ÀREA EDUCATIVA

ÀREA ESPORTIVA



setmana 1:  Inflables (tobogan, boti boti,  rocodrom…)

setmana 2: Inflable aquàtic i/o festa de l ’escuma

·setmana 3: Passem una nit al Casal (dijous 14 de juliol)

·setmana 4: Sortida per l ’entorn

·setmana 5: Cloenda. Festa lúdica

Cada setmana de Casal dedicarem un dia a fer una activitat
complementària:

Activitats complementàries



Exemple horari d'un dia al casal

Cada alumne/a participant del Casal rebrà una samarreta
tècnica d'obsequi personalitzada del Casal d'estiu elitsports

samarreta oficial del Casal d'estiu 2021



El preu inclou samarreta de regal del Casal
Tots els inscrits a la 2a setmana tindran 14€ de descompte per ser
festiu a Terrassa
Es verificarà amb l’AFA la condició de soci 
S’aplicarà un 5% de descompte al germà apuntat.
Les inscripcions es portaran a terme de manera on line mitjançant
la web d’elitsports .  www.elitsports.com
Tots els que s’inscriguin a la franja de menjador opcional (de
13.30h a 15h) hauran de portar-se el dinar de casa.
El pagament es farà mitjançant rebut domiciliat just a l’inici del
Casal. No s’haurà de fer cap paga i senyal

 

INSCRIPCIONS

PREUS CASAL D'ESTIU

del 21 d'abril  al 18 de juny o en exhaurir les places

www.elitsports.com/casalestiuserra

PERIODE D'INSCRIPCIÓ

www.elitsports.com
937888536 

INFORMACIÓ I  DUBTES


