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màgia, bruixes i  bruixots

Proposta Casal de lleure



CENTRE D’INTERÉS

La il.lusió és el motor de tot. La il.lusió és un element molt important per aixecar-se cada dia, per crear, per tirar 
endavant els projectes que tenim. La il.lusió genera oportunitats, i quan unes oportunitats es tanquen hem de sapiguer 

alimentar la il.lusió per crear-ne de noves.

La il.usió es contagia, n’hi ha d’individual i n’hi ha de compartida.

Per als nens la paraula il.lusió abarca molts espais. La il.lusió per compartir, la il.lusió per allò que ha d’arribar, la il.lusió 
per cel.lebrar. I és així doncs un element positiu per parlar de les emocions i d’acompanyar-los en la descoberta dels seus 

sentiments i del món que els envolta.

Que més bonic que anar al casal d’estiu amb il.lusió i a compartir il.lusions amb altres infants i amb l’equip educatiu.

A més és un concepte que va lligat al eix d’animació del casal: La Màgia. Ja que per creure i jugar amb la màgia cal 
il.lusió i a l’inversa. 

La màgia obre la capsa de l’il.lusió, de les possibilitats, de la creativitat, del joc i  dels somnis. 

LA IL.LUSIÓ



FOCUS POCUS! Magia, bruixes i bruixots.

El món de la màgia serà el tema principal del casal d’estiu. 

La Bruixa Morgana la primera setmana es posa en contacte 
amb els nens i nenes del casal per proposar-los entrar a 
l’escola de bruixes, bruixots i mags. 

Els explicarà que calen aprenents per a escampar la Il.lusió 
i la Màgia de colors per tot arreu, per tal de que la màgia 
negra mai guanyi. 

Cada infant tindrà el seu llibre dels secrets i de la il.lusió que 
anirà completant amb proves que haurà de resoldre cada 
setmana.

Les proves es resolen no només amb les capacitats i habilitats 
de cadascú si no comptant en tot moment amb la força de la 
Il.lusió que aconseguirem amb els altres companys, perquè la 
màgia i la il.lusió és més poderosa si es comparteix.

Cada setmana un personatge proposarà diferents proves per 
poder arribar a ser una bona bruixa o un bon bruixot. Les 
proves tindran a veure amb diferents aspectes i temàtiques:



1r TORN:
EL LLIBRE DELS SECRETS!

El Bruixot Guernot contacta amb els nens i nenes,

ens convida a l’escola de bruixes, mags i bruixots

per poder ajudar a que la màgia dels colors i la il·lusió

guanyi sempre a la màgia negra.

Els posarà enigmes i proves que hauran de resoldre.

2n TORN:
POCIONS, BARREGES, CUES DE LLANGARDAIX I MOCUS

La bruixa Morgana és la mestra d’aquesta setmana,

ens ensenyarà a barrejar elements i crear les pocions màgiques 

necesàries per ser bruixots experts.

3r TORN:
TRUCS I IL·LUSIONS ÒPTIQUES

La Maga Marcel·la es comunica amb els aprenents de bruixots

i bruixes per ensenyar-los diferents trucs de màgia

i per que coneguin la màgia de les il·lusions òptiques.

“Perquè lo essencial és invisible als ulls”.

Programació, organització i preparació
Com és una setmana al casal?

Les activitats programades estan diferenciades per a cada grup 

d’edat seguint uns objectius pedagógics específics, ja que el ritme, 

el moment de creixement i les necessitats educatives són diferents.

Tot i que:

Hi ha un eix d’animació comú.

Els grans participen i fan la història més màgica pels petits, i resolen els
reptes més difícils.

Fem activitats plegats potenciant actituds de companyerisme, solidaritat,
cooperació i creem vincles.



Exemple de graella



SNOOPY

1r TORN:
EL LLIBRE DELS SECRETS!

El Bruixot Guernot contacta amb els nens i nenes,

ens convida a l’escola de bruixes, mags i bruixots

per poder ajudar a que la màgia dels colors i la il·lusió

guanyi sempre a la màgia negra.

Els posarà enigmes i proves que hauran de resoldre.

2n TORN:
POCIONS, BARREGES, CUES DE LLANGARDAIX I MOCUS

La bruixa Morgana és la mestra d’aquesta setmana,

ens ensenyarà a barrejar elements i crear les pocions màgiques 

necesàries per ser bruixots experts.

3r TORN:
TRUCS I IL·LUSIONS ÒPTIQUES

La Maga Marcel·la es comunica amb els aprenents de bruixots

i bruixes per ensenyar-los diferents trucs de màgia

i per que coneguin la màgia de les il·lusions òptiques.

“Perquè lo essencial és invisible als ulls”.

Com es desenvolupa l’eix d’animació cada setmana...



4RT TORN:
ELS MISTERIS DE LA NATURA, ELS ELEMENTS I L’ORIENTACIÓ

Els follets ensenyaran als nens i nenes la màgia

dels elements de la natura, els secrets dels boscos.

I el més important com orientar-s’hi.

Un ésser molt petit, molt peculiar que plantejarà noves proves i enigmes

5è TORN:
LES FADES, LA MÚSICA I ELS SONS,

Els sons i els silencis són molt importants a l’hora de fer màgia,

un encanteri sense música no és un encanteri.

Les fades ensenyaran aks infants la força de la música

i les melodies, però també la del silenci.

6è TORN:
INVENTS EXTRANYS I MÀGICS!

El Bruixot Guernot després de no veure els nens tot l’estiu

els farà un repàs de tot el que havien après al Juliol,

i els convidarà amb tot el que han après a fer invents màgics

i estranys que els ajudarà a resoldre enigmes i diferents situacions.



“BACKSTAGE”



INTRODUCCIÓ

L'expressió teatral, característica singular i diferencial de les arts escèniques, s'entén com una 
manifestació humana de caràcter cultural i artístic, en la qual es produeix un acte comunicatiu. 
La fita del casal d’arts escèniques és: Aprendre a expressar, comunicar i rebre pensaments, 
emocions, sentiments i idees, pròpies i alienes, per mitjà de l'ús de les més variades tècniques i 
habilitats inherents a les arts escèniques: treball dramàtic, musical i d'expressió corporal. 

“El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana”
Federico García Lorca



TRES EIXOS FONAMENTALS

A QUI VA DIRIGIT?

1. Potenciar la formació integral de l'alumnat, a través d'una formació artística vivencial i eminentment 
pràctica.

2. Incidir en aspectes com la creativitat a través d'un muntatge relacionat amb les variades possibilitats 
que ofereixen les arts escèniques.

3. Contribuir al desenvolupament personal, ampliant l'horitzó de l'experiència individual i afavorint 
actituds d'empatia en relació amb les dinàmiques de grup, que en aquesta matèria són molt 
importants, ja que es tracta d'un treball en equip, i contribuir també a despertar la sensibilitat i l'interès 
de l'alumnat envers les manifestacions artístiques.

El casal d’arts escèniques és un casal dirigit a nens i nenes de 8 a 12 anys.



PER TORNS:

Està plantejat en dos blocs de dues setmanes, ja que al final de les dues setmanes es 

representa un espectacle davant de les famílies,  amics i altres alumnes del casal d’estiu 

i per tant es necessita la assistència continuada durant dues setmanes per poder 

treballar conjuntament totes les tècniques que es posaran en pràctica.

Com es desenvolupa...

TEATRE

BACKSTAGE



Preparació d’una obra teatral, posant en pràctica tot allò que s’ha 
treballat durant les dues setmanes.

Perdre la vergonya de parlar, cantar o ballar davant dels altres per 
tal de guanyar seguretat amb ell/ella mateixa.

Executar jocs amb coreografies lliures i dirigides per expressar 
sentiments i emocions a través de la música.

Experimentar en el món de la interpretació per tal de gaudir de 
l’activitat mitjançant jocs i exercicis.

Treballar algunes tècniques vocals per tal de projectar la veu 
correctament

Desenvolupar actituds de tolerància i respecte en els exercicis 
plantejats per tal de sentir que tothom hi participa i és important dins 
del grup de treball.

Cooperar en l’equip i ajudar al company que ho necessiti, sabent 
estar en totes les situacions que es puguin plantejar.

Objectius



Interpretació:
Realització de jocs i activitats que treballin la interpretació, la pèrdua de la vergonya i l’autoestima i la 
seguretat amb un mateix. Expresió d’emocions. Expressió corporal.

Dansa:
Realització de coreorafies dirigides, dansa lliure, motivar a la creativitat lliure. Experssió d’emocions i 
sentiments amb exercicis rítmics i corporals.

Cant:
Realització de tècniques vocals. Expressió d’emocions a través de cançons.

Patinatge:
Treballar l’equilibri. La motivació, l’afany de superació.

Actitud:
La tolerància i respecte envers als altres
La cooperació dins del grup

Continguts



Exemple de graella



Objectius pedagògics generals:

Potenciar el
desenvolupament

integral de
l’infant

Desenvolupar les
habilitats manuals,

facultats psicomotores
i la capacitat creativa,

d’observació i investigadora.

Afavorir l’expressió
lliure i desinhibida de

sentiments, emocions i 
inquietuds en els infants

Desenvolupament
individual



Objectius pedagògics generals:

Desenvolupament
grupal

Afavorir el respecte a
la diversitat per tal
d’integrar tots els

infants amb les seves
característiques pròpies 

Desenvolupament d’actituds
de companyerisme,

solidaritat i cooperació

Desenvolupar els
hàbits i habilitats

necessaris pel
treball de grup

i en equip

Utilitzar el diàleg com
a via fonamental per

la resolució de conflictes



Què fem als Racons de la tarda?

Els racons són activitats que es realitzen en horari de tarda (15h a 17h). Aquestes 

activitats es fan apart de l’eix d’animació, per a que tots aquells nens i nenes que 

venen al Casal durant el matí puguin seguir sense dificultats la història que envolta 

el casal d’estiu. Els racons està format per activitats de:

Tallers de
manualitats

Tallers de
lectura

Tallers
de ball

Tallers
de jocs
de taula

Tallers
de jocs

esportius

Tallers de
jardineria
(si hi ha hort)

Tallers de
dibuix

Jocs
d’equip

Acabar o 
avançar taller

del matí

Quaderns
d’estiu

Tallers
de jocs

tradicionals

Tallers
de jocs

simbòlics

Tallers
de Joc
Holístic



Extres del casal

Sota quins criteris escollim les sortides?
Experiència d’anys anteriors.

Seguretat.

Instal·lacions.

Proximitat.

Interés i diversió que pot tenir per als nens i nenes.

(Tenint en compte que treballem amb nens de 3 a 12 anys)

UNA o
  DUES
sortides
segons
   casal

Ens visitaran
especialistes!

i passarem
una nit a
l’escola!!!



La comunicació i informació a les famílies:

Es fa una reunió abans de començar el procés d’inscripcions.

Es marca uns horaris d’atenció presencial i el contacte de l’oficina central.

Una persona farà atenció a les famílies fins al final de casal.

Una setmana abans de començar el casal, el coordinador del casal envia un
e-mail a les famílies amb tota la informació necessària, i documents adjunts.

El coordinador del casal estarà localitzable, per e-mail o via telefònica, 
i atendrà a les famílies a diari.

Cada setmana es rebrà un e-mail amb la informació del que s’ha fet i un amb
la informació de la setmana següent.



Inscripcions online

Entra al nostre aplicatiu:

Entra amb el teu usuari, o registra’t si és un nou usuari.

inscripcionssomvalors.com

 - Díptics informatius.

 - Horaris d’atenció coordinador de centre.

 - Horaris i atenció de l’oficina.

Suport i informació a les families

VCAT1010
El CODI de l’escola és:

Places
limitades

100



1. Abans de començar, hauràs de 
registrar-te dins l’aplicatiu, en cas que 

encara no tinguis un usuari i contrassenya. 
Clica sobre “Fes-ho ara” i segueix les 

instruccions. És molt senzill!

2. El primer que hauràs de fer és introduir el 
codi del centre:VCAT1010

Un cop cliquis a “afegir codi”,
automàticament l’aplicatiu carregarà el 
casal de Nadal del teu centre. Aquest pas 
només l’hauràs de fer una vegada, i ja 

sempre tindràs accés!

3.1 Ara que ja tens el centre carregat, és el 
moment d’inscriure al teu infant. Dels 

accessos directes, selecciona: “ANAR A LA 
LLISTA”

3.2 Dins la pantalla “Els meus infants”, clica 
sobre “ALTA NOU INFANT”

3.3  Ja pots omplir les dades del teu fill o 
filla i un cop acabis, clica a “GUARDAR I 

SORTIR” Repeteix el procés per cada infant 
i quedaran registrats per sempre!

  clica a “AFEGIR 
CODI”

Introdueix aquí el codi 4. Ara que ja tens al teu infant/s donat/s d’alta, és el moment de 
tornar a la pantalla inicial i clicar sobre l’accés directe “NOVA 

INSCRIPCIÓ”. 

5. En aquesta pantalla és on 
has de formalitzar la solicitud: 
comprova les dades personals 
de l’infant, complimenta la fitxa 
mèdica... Només et quedarà 
seleccionar horaris... i ja ho 
tenim!

RECORDA QUE ARRIBAT AQUEST PUNT, SI VOLS 
INSCRIURE MÉS D’UN GERMÀ, HAURÀS DE CLICAR 
“REVISAR I INSCRIURE UN ALTRE INFANT” PER 
ACUMULAR DESCOMPTES!!

6. En cas que hagis d’inscriure un germà 
o germana, només cal que repeteixis el 
pas número 5, clicant quan acabis amb 
el darrer, “REVISAR I COMPLETAR LA 
INSCRIPCIÓ”.
Ara revisa les dades, per assegurar-te de 
no haver comès cap error al llarg de la 
inscripció. 

Omple l’apartat “Conformitat i 
autoritzacions” i clica “ACCEPTAR I 

FINALITZAR LA INSCRIPCIÓ”  

I JA HAURÀS ACABAT!

Inscripcions online
Instruccions a seguir



Torn

1 torn

2 torns

3 torns

4 torns

5 torns

6 torns

7 torns

8 torns

70€

66,5€

63€

9 a 13h
(sense dinar)

115€

109,25€

103,5€

9 a 15h
(amb dinar)

130€

123,5€

117€

9 a 17h
(amb dinar)

80€

76€

66,5€ 109,25€ 123,5€ 76€

72€

63€ 103,5€ 117€ 72€

63€ 103,5€ 117€ 72€

59,5€ 97,75€ 110,5€ 68€

59,5€ 97,75€ 110,5€ 68€

9 a 13h i
de 15 a 17h

(sense dinar)

Graella de preus

amb 2 sortides

Acollida
De 8:00h a 9:00h  -  5€

De 17:00h a 18:00h   -  5€

Suma els torns de tots els germans
per obtenir els descomptes!



Torn

1 torn (10 dies)

2 torns (20 dies)

3 torns (3 de 10 dies)

4 torns (4 de 10 dies)

150€

143€

129€

9 a 13h
(sense dinar)

240€

228,5€

195€

9 a 15h
(amb dinar)

270€

257€

231€

9 a 17h
(amb dinar)

170€

162€

136€ 217€ 244€ 154€

146€

9 a 13h i
de 15 a 17h

(sense dinar)

Graella de preus (casal arts escèniques)
amb 1 sortida

Acollida
De 8:00h a 9:00h  -  5€

De 17:00h a 18:00h   -  5€

Suma els torns de tots els germans
per obtenir els descomptes!



Què inclou aquest preu? Què us aportem?

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 nens i nenes 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 fungiblle per a la realització de la totaitat de les activitats.

Cuina o càtering, opcions.

MOLTA DIVERSIÓ!


