




QUI SOM ?

Quiràlia és una empresa de serveis educatius i lleure 
ubicada a Manlleu (Osona) i dedicada al disseny, execució 

i avaluació d’activitats de lleure, projectes 
socioeducatius, formació en l’àmbit educatiu, etc.

El servei d’organització del casal d’estiu s’estructura des 
de l’àrea de lleure de QUIRÀLIA. Als tècnics de l’àrea, 
tots ells en disposició dels títols de mestre, pedagogia, 
director i/o monitor d’activitats en el lleure infantil i 
juvenil, els avala una llarga trajectòria en el món de 

l’educació en el lleure i amb una àmplia direcció i gestió 
tècnica de diferents activitats en el lleure.



COM ENS ORGANITZEM ?



OBJECTIUS DEL CASAL
 Oferir un espai ric en estímuls, segur, agradable i educatiu. 

 Desenvolupar la capacitat sensitiva, perceptiva, representativa, comunicativa i expressiva mitjançant la 
interacció activa del  cos.

 Conèixer el seu propi cos i identificar les possibilitats d’acció.

 Adquirir de forma progressiva una actitud autònoma, en quant a la resolució de situacions quotidianes i 
superant dificultats.

 Explorar, manipular i experimentar amb diversos materials, objectes i espais.

 Fer ús de la representació, com a mitjà d’expressió i comunicació d’experiències viscudes durant el joc de la 
sessió.

 Establir relacions afectives positives que facilitin la integració del subjecte en el grup.

 Fomentar la participació activa en les activitats que es proposen. 

 Vetllar per a una educació global dels alumnes, barrejant els diferents aprenentatges amb vivències 
personals. 

 Potenciar la imaginació i la creativitat de cada participant.

 Fomentar actituds de comprensió, respecte i tolerància entre els participants i, al mateix temps, amb els 
monitors i monitores. 

 Aconseguir una bona dinàmica de treball en equip. 

 Fomentar l’observació, integració i estima de l’entorn sociocultural dels participants. 

 Afavorir l’adquisició de valors i hàbits bàsics individuals (higiene, ordre, constància, convivència...) assolint 
autonomia en la vida quotidiana. 



HORARIS DEL CASAL D’ESTIU

Servei Franja horària

Acollida matí 8h a 9h

Casal matí 9h a 13h

Menjador (càtering) 13h a 15h

Casal tarda 15h a 17h 

Acollida tarda 17h a 18h

Del 25 de juny al 2 d’agost

Del 2 al 6 de setembre 

Servei Franja horària

Casal matí 9h a 13h

Menjador (càtering) 13h a 15h



L’ESTIU ÉS NOSTRE

L’ANFRED, un personatge menut, juganer 
i un xic entremaliat, prendre’ns l’estiu 
s’ha proposat. Per descomptat que tots 

junts, nens i nenes i equip 
d’educadors/es, ho haurem d’evitar i, 
per tant, aquest serà l’inici del nostre 

Casal; superar tot un conjunt 
d’aventures, proves i reptes que ens 

permetin, a poc a poc, recuperar l’estiu

DE 3 A 7 ANYS



• L’objectiu final del Casal d’Estiu és recuperar l’estiu que l’Anfred ens vol prendre.

• Per aquest motiu, el nostre lema, que també ens servirà com a “crit” de cohesió del grup i com a element 
motivador, serà “L’Estiu és Nostre!”. 

• L’estiu estarà format per cinc elements bàsics: sol, aigua, amistats, diversió i natura. Es tractarà de que 
cada setmana de Casal un d’aquests puguem recuperar. 

• Malgrat que tots els elements es treballaran de forma general, tal com hem comentat a l’apartat anterior, 
cada setmana posarem l’accent en un d’ells (ho representem a la taula següent). 

• Per reforçar el centre d’interès i l’eix d’animació l’Anfred estarà present al Casal en forma de ninot de 
feltre. També s’hi instal·larà un panell-mural on estaran dibuixats tots els elements de l’estiu referenciats de 
forma que cada setmana, un cop recuperats, ho puguem visualitzar. 

• Aquest panell-mural, també ens servirà com a element decoratiu durant el casal i per fer una foto de grup 
setmanal. 

Dates Espai Temàtica
Del 25 al 28 de juny

Escola 

Jaume Llull

Sol
Del 1 al 5 de juliol Aigua
Del 8 al 12 de juliol Amistat
Del 15 al 19 de juliol Diversió
Del 22 al 26 de juliol Natura
Del 29 de Juliol al 2 d’Agost Sol, Aigua, Amistat, Diversió, Natura

Del 2 al 6 de setembre Espai 
Labandària

Sol, Aigua, Amistat, Diversió, Natura



EXEMPLE DE PROGRAMACIÓ 
SETMANAL

SETMANA DEL 

SOL
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8:00h a 9:00h
- Servei d’acollida –

Joc lliure

9:00h a 9:30h Benvinguda

9:30h a 

10:30h

A la recerca del 

sol?

Revivim el Big-

Bang
Jocs de Quiràlia El sol és nostre? Pots trobar-ho?

10:30h a 11:00h Esmorzar i estona d’esbarjo

11:00h a 12:30h
Jocs 

d’aigua/*Piscina 

Jocs 

d’aigua/*Piscina 

Jocs 

d’aigua/*Piscina 
Jocs 

d’aigua/*Piscina 

Jocs 

d’aigua/*Piscina 

12:30h a 13:00h  Recollida i “Què t’ha agradat més del dia?” 



Migdia i Tarda

13:00h a 13:30h
Estona d’esbarjo i joc lliure

13:30h a 14:30h Dinar

14:30h a 15:00h
Estona d’esbarjo i joc lliure

 

15:00h a 16:00h

Racons
Piscina o jocs 

d’aigua
Ioga 

Jocs 
cooperatius

Mindflness

16:00h a 17:00h

17:00h a 18:00h 
Joc lliure. Recollida i “Què t’ha agradat més del dia?” 



GUANYEM L’ESTIU

“Guanyem l’Estiu!” és 
un CONCURS on els 

nens i nenes hauran de 
passar cada dia una 
prova diferent sobre 

una temàtica 
concreta. DE 8 A 12 ANYS



•  “Guanyem l’Estiu!” és un concurs on cada dia haurem de superar una prova d’una temàtica concreta. 

• La imatge del nostre concurs serà el logotip corporatiu de Quiràlia. 

• Les temàtiques que es tractaran seran cinc i es correspondran amb els colors del logotip de Quiràlia. 

• L’objectiu final és guanyar l’estiu i això es produirà un cop haguem superat totes les proves i per tant hàgim 
completat el logotip. 

• El logotip estarà físicament en format gegant al Casal (pòrex) de forma que ens servirà per, diàriament un 
cop superada la prova, completar la part corresponent. També servirà de “photocall” per poder-nos fer les 
fotografies de grup. 

• Cada dia la prova serà sobre una temàtica diferent coincidint les cinc temàtiques amb els cinc dies de la 
setmana. 

• L’equip d’educadors/es seran els responsables de dinamitzar el concurs adoptant una actitud motivadora, 
engrescadora i estimulant. D’alguna forma, podríem dir que seran els presentadors/es i conductors/es de 
les diferents proves que haurem d’anar superant. 

BLAU NOVES TECNOLOGIES
VERMELL ESPORTS COL·LECTIUS

VERD NATURA

NEGRE MÚSICA

QUIRÀLIA 
(LLETRES 
NEGRES)

EXPRESSIÓ CORPORAL I 
TEATRE



EXEMPLE DE PROGRAMACIÓ 
SETMANAL



EXEMPLE DE PROGRAMACIÓ 
SETMANAL

Horaris
Dilluns

TIC

Dimarts

Expressió 

corporal

Dimecres

Esports 

col·lectius

Dijous

Música

Divendres

Natura

 

8:00h a 9:00h
- Servei d’acollida –

Joc lliure
 

9:00h a 9:30h Benvinguda

9:30h a 

10:30h

Gimcana 

fotogràfica
Role-Playing

Lligueta de 

pàdel/tennis
Aquagym Cursa d’orientació

10:30h a 11:00h Esmorzar i estona d’esbarjo

11:00h a 12:30h

Exposició 

gimcana 

fotogràfica

Jocs d’aigua Jocs quiràlia Piscina 
Cursa 

d’orientació 

12:30h a 13:00h  Recollida i “Què t’ha agradat més del dia?” 



Migdia i Tarda

13:00h a 13:30h
Estona d’esbarjo i joc lliure

13:30h a 14:30h Dinar

14:30h a 15:00h
Estona d’esbarjo i joc lliure

 

15:00h a 16:00h

Taller de cuina
Piscina o jocs 

d’aigua
Racons de 
creativitat

Cinefòrum Mindflness

16:00h a 17:00h

17:00h a 18:00h 
Joc lliure. Recollida i “Què t’ha agradat més del dia?” 



ACTIVITATS ESPECIALS
+

ACAMPADA
+

SORTIDA A 
PARC 

AQUÀTIC
…



COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Mòbil i/o correu electrònic
Per informar de la programació setmanal, d’activitats 

extraordinàries o de possibles canvis. També les famílies 
ens poden fer arribar els seus dubtes i/o incidències que 

puguin sorgir al llarg de la setmana.

Relació diària en les entrades i sortides del casal
Cada dia, en els espais de recollida i entrega d’infants , 

serà un bon moment per comentar quelcom del dia a dia, 
recordar i entregar circulars d’informació escrites si 

s’escau.



COMUNICACIÓ AMB LES 
FAMÍLIES

Enquestes de satisfacció

Mitjançant un e-mail informatiu, se’ls 
facilitarà un formulari de satisfacció al 

finalitzar el casal amb l’objectiu de millorar 
aspectes i tenir en compte els suggeriments 

de les famílies.



Si el teu fill s’ha fet una petita ferida o rascada els monitors podran netejar 
la ferida unicament amb aigua i sabó i en cas de contusió aplicar-hi fred. 

Ambdos casos els monitors observaran a posteriori el nen o la nena, per 
assegurar-se que tot està bé.

Recordem que per normativa, els equips 
d’intervenció, no poden administrar 

lliurement medicaments ni fer cap cura.
 En cas que sigui necessari es 

contactaria amb els familiars i /o 
professionals.

I Si el meu fill s’ha fet 
mal?

• Si el teu fill s’ha fet una petita ferida o rascada els monitors 
podran netejar la ferida unicament amb aigua i sabó i en cas de 
contusió aplicar-hi fred. 

• Ambdos casos els monitors observaran a posteriori el nen o la 
nena, per assegurar-se que tot està bé.

Recordem que per normativa, els equips d’intervenció, 
no poden administrar lliurement medicaments ni fer 
cap cura.

En cas que sigui necessari es contactaria amb els 
familiars i /o professionals.



INSCRIPCIONS
Del 23 de MAIG al 20 de juny del 2019
• Com?

WWW.QUIRALIA.CAT

A través d’aquesta pàgina podreu inscriure als 
infants per participar en el casal d’estiu.

El dia 3 de juny de 9h a 13h  podreu resoldre 
els vostres dubtes referents a les inscripcions  
a Ca l’Alfaro

http://www.quiralia.cat/


INSCRIPCIONS
Documentació necessaria el primer 

dia de casal
Originals:
• Fitxa d’inscripció
• Fitxa d’autoritzacions
• Fitxa de salut
• Fotografia de carnet

Fotocopies:
• Cartilla de Vacunacions
• Tarjeta sanitaria

Important 
penjar una 

copia de les 
fitxes a la 

web de 
Quiràlia! 
Pot fer-se 

escanejat o 
en foto!



Precs i preguntes

Moltes gràcies
 i

 fins aviat!
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