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Aquest és el dossier de famílies amb el recull de tota la informació necessària del CASAL 
D’ESTIU d’Argençola d’aquest any 2019. És una activitat amb l’organització de l’Ajuntament 
d’Argençola. L’activitat la gestiona l’empresa Anima’ns Grup. 

EDATS i GRUPS 
De 3 a 12 anys (d’I3 a 6è de primària). Depenent dels infants que s’apuntin realitzarem un o 
dos grups d’edat. 

El Casal es divideix per 7 torns en setmanes del 25 de Juny al 9 d’Agost inclosos 

PREUS 
CASAL MATÍ   Residents 20€  No residents 41,95€ 

  2n Germà Resident 15€ 

SERVEI ACOLLIDA   13€ per infant/setmana 
MENJADOR DE CARMANYOLA 12€ per infant/setmana 
 

MITJANS I GRANS 

 

DILLUNS 
24 DIMARTS 25 DIMECRES 26 DIJOUS 27 DIVENDRES 28 

09:00 - 
09:20 

 

Presentació i benvinguda Bon dia dimecres! Bon dia dijous! Bon dia divendres! 

09:20 - 
10:30 

CONEIXEM-NOS 

EXCURSIÓ 

EXPRESSIÓ 
CORPORAL 

SOM CUINERS 

10:30 - 
11:00 

ESMORZAR ESMORZAR 
ESMORZAR FET PER 

ELLS 

11:00 - 
12:40 

MOVEM L'ESQUELET: fem 
zumba 

JOCS D'AIGUA MOMENT ANIMA'NS 

12:40 - 
13:00 

Fins demà! Fins demà! Fins demà! 
Fins la setmana que 

ve! 

 

Aquest és l’exemple d’una setmana al casal (totalment subjecte a modificacions segons 
previsió meteorològica i altres factors). Les activitats seran diferents i adaptades a les edats. 
Segons la quantitat d'infants cada grup es dividirà en diferents subgrups. 

El casal complirà rigorosament la normativa 267/2016 de 5 de juliol, on es marquen les ràtios 
correctes de monitor responsable per infant entre d'altres aspectes. Tot el personal presenta 
el certificat negatiu de delictes sexuals a menors d'edat.  

 

PRESENTACIÓ 
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ACTIVITATS 

 

Bon dia 
 

 

Presentació Eix 

 

 
Bijuteria / 

Cuina 

 
 

Manualitat / 

Dibuix i pintura 

 

Excursió 
temàtica 

 

Jocs pre-
esportius 

 

Espai Benestar 
 

Jocs 
coneixença 

 

Remullada i 
piscina 

 

Sobre rodes / 
Psicomotricitat 

 

Tancament Eix 

Jocs/Dinàmiques activadores on ens desitgem bon dia entre tothom. 

 

Cada setmana anirà enfocada a un conte diferent. Aquest serà l’espai on 
es farà la presentació del conte, on coneixeran algun personatge del 
conte que plantejarà un problema als infants. ACTIVITAT CONJUNTA 

 

 

Taller on realitzarem alguna manualitat com polseres, penjolls, etc. / 

Taller de cuina freda. 

 

Espai on es realitzaran tallers treballant diferents materials cada 
setmana, enfocat al conte pertinent. 

 

 

Sortida de tot el matí com bicicletades, descobertes i gimcanes, on hi 
haurà un component d’eix temàtic important. 

 

Practicarem / ens iniciarem en diferents esports a través del joc. 

 

Moment del dia que el dedicarem a escoltar, expressar i cuidar-nos. 

 

A través de jocs i dinàmiques fomentarem la coneixença i cohesió. 
 

 

Activitat d’aigua on amb tot tipus de material quedarem ben xops! Els 
dies de piscina la recollida la proposem que sigui a la piscina. 

 

Cada infant durà a l’escola els patins, patinet, ... I farem jocs i dinàmiques 
adaptades / Treballarem habilitats motrius a través de circuits i activitats. 

 

Cloenda on es tancarà la setmana i el conte. ACTIVITAT CONJUNTA 
 
 

EIX TEMÀTIC 
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NOSALTRES TAMBÉ PODEM CANVIAR EL MÓN! 

Saps que tu també pots canviar el món?  

Vine al casal d'estiu d’Anima’ns i ens endinsarem a explorar i descobrir gent 🧐 
que d'una manera o altre, ha deixat empremta al món 🌏deixant-lo una mica 
millor, o diferent 💪🏾... de com l'ha trobat!  

Coneixes la Frida Kahlo 😉? Saps qui va ser referent del modernisme 🦎? I qui van 
ser els Beatles 🎶?  

Tenim preparats molts jocs 🤸🏽♀🎲, tallers 🖌, gimcanes💡, sorpreses 🤫.... perquè 
sigui un estiu que recordis sempre  

Les activitats estan dissenyades per l’equip de programació i producció d’Anima’ns Grup. 

L’objectiu principal és que els infants puguin ampliar i gaudir d’aquest projecte, alhora que 
viuen tot un plegat d’aventures i emocions aprofitant al màxim l’entorn del poble. 

FAMÍLIES 
L’educació som tothom, per això defensem la importància de la vostra implicació. D’aquesta 
manera, proposem un segon contacte amb vosaltres amb una activitat final.  

L’EQUIP D’EDUCADORS/ES 
Anna Cuscó, coordinadora del Casal. Mestra d'Educació Infantil i monitora de lleure. 
L'equip de monitors que serà variable segons cada setmana molt d'ells seran els que ens 
acompanyat els darrers anys al casal d'estiu. 

ACTIVITATS ESPECIALS 
- Festa Major Casals d’Estiu Anima’ns. Activitat a Concretar 
- Acampada a la quarta setmana. De dijous cap a divendres 
- Festival + berenar-sopar familiar.  

INSCRIPCIÓ CASAL 

- Online a través de la plataforma www.animans.cat/app/inscripcions 

INSCRIPCIÓ ACOLLIDA I MENJADOR 

- Un cop rebuda la inscripció a traves de la plataforma, us demanarem si fareu ús 
del servei extra, que s’haurà de pagar en metàl·lic el primer dia del Casal o bé per 
transferència bancaria 

http://www.animans.cat/app/inscripcions

