


Què farem? 
 
El setè art desembarca al casal Elisa Badia, carregat d’efectes 
especials, maquillatge, claquetes , crispetes i sobretot molta 
imaginació. 
El cinema serà enguany, el motor perfecte per submergir-nos en un 
món ple de fantasia i un sac ple d’activitats del lleure, tot fent un 
recorregut pels seus principals gèneres: ciència ficció, western, 
aventures, musicals... 
I com sempre, els veritables protagonistes d’aquesta aventura 
seran els nostres nens i nenes, que viuran la màgia del cinema des 
de dins... LLUMS, CÀMERA, ACCIÓ!!!! 

 
 

Objectius generals 
 
Durant el casal es desenvoluparan tot un seguit d’activitats 
(tallers, sortides, jocs.....) destinades a assolir els següents 
objectius: 
*Crear un ambient lúdic i distès intentant no fomentar relacions 
competitives. 
*Gaudir al màxim de les activitats proposades pel casal 
*Educar la tolerància i fomentar l’acceptació dels altres. 
*Aconseguir la convivència entre nens de diferents edats motivant 
així la cooperació entre tots els grups. 

 



El centre d’interès 
 
La Tina, una directora de cinema intrèpida i esbojarrada, s’ha instal·lat per sorpresa  
al nostre  casal d’estiu, amb un gran problema per resoldre. Fins ara no ha estrenat  
ni una sola pel·lícula i, si abans que arribi l’Agost no aconsegueix rodar-ne una, perdrà  
la seva feina. 
És per això que es demana la nostra ajuda: li fan falta actors i actrius protagonistes, 
secundaris, figurants, especialistes... Tampoc no li vindrien malament decoradors, 
guionistes... Uff! Quina manca de personal! 
I per embolicar més la troca, la Claqueta riallera només te ganes de fer bromes. 
Sense els nens/es del casal estaria perduda, l’ajudem? 

EIXOS D’ANIMACIÓ SETMANALS 

1a setmana 
Lianes, selves, piràmides.... 

 una d’aventures. 
Descobrirem el cinema d’aventures i 

els seus secrets. 
Sortida: Aventura als arbres 

2a setmana 
Éssers fantàstics, màgics  

i mitològics 
El cinema pot ser màgic i fer 

realitat els teus somnis. 
Sortida: Tibidabo 



3a setmana  
Pops, sirenes, animals 

marins. 
Pel·lícula d’animació. 
Sortida: Marineland 

 

4a setmana 
Pirates, torna el capità 

Espàrrec. 
Els pirates arriben a fer una nova 

pel·li. 
Sortida: Platja Castelldefels 

 

5a  setmana 
Musica, balls 

A rodar el nostre propi musical !!! 
Gran cloenda del casal 

 



Material que cal portar: 
Cada setmana penjarem a la porta de l’entrada del casal, que informarà 
als pares i mares sobre les sortides que hi haurà durant la setmana, així 
com si cal que els nens/es portin algun tipus de roba determinat o altres 
objectes se us comunicarà per mitjà d’una circular.  
 

Cal portar: 
Esmorzar  
Banyador, xancletes, tovallola i crema solar. 
Tota la roba marcada amb el seu nom i cognom. 
 

Horari Base 
7.30h Acollida matinal 
9:00h Entrada d’infants 
9:30-11:00h Activitats mati 
11:00h-11:45h Esmorzar 
11-45h-12:30h Continuació taller 
12:30h-13:15h Jocs d’aigua 
13:30h Dinar 
15:00 Activitat tarda 
16:30h Sortida. 
 
Els dies de piscina seran Dimarts i 
Dijous matí. I les sortides els 
Divendres tot el dia. 

Recursos humans 
El casal d’estiu està portat a terme per educadors/es titulats, 
plenament capacitats per programar i desenvolupar el nostre 
projecte. 
La ràtio, tal com marca la Direcció general de Joventut, és 
d’un/a monitor/a per cada 10 nens/es. 
A més a més, hi haurà una director/a de lleure que coordinarà en 
tot moment el projecte a través de l’equip de monitors/es. 



SETMANA 
9:00 a 13:30h 

(sense dinar) 

9:00 a 15h 

(inclòs dinar) 

9:00 a 16:30h 

(inclòs dinar) 

22 i 23 de juny 25 € 32 € 40 € 

Del 27 de juny a l’1 

de juliol amb sortida 
59 € 78 € 88 € 

Del 5 al 8 de juliol  

amb sortida 
59 € 78 € 88 € 

De l’11 al 15 de 

juliol 

amb sortida 

59 € 78 € 88 € 

Del 18 al 22 de juliol 

amb sortida 
59 € 78 € 88 € 

Del 25  al 29 de 

juliol 
52 € 73 € 83 € 

En aquests preus estan incloses la piscina, les sortides i la samarreta. 
S’oferirà un servei d’acollida de 7:30 a 9:00 del matí, el preu serà el mateix que durant 
aquest curs escolar.  
                  10 % descompte pel 2n germà. 
                  15 % descompte pel 3r germà 

Els cobraments dels rebuts es faran mitjançant domiciliació bancària, un cop iniciat el Casal. Per 
la reserva de la plaça, es necessari l’entrega del full d’inscripció i el pagament de 50 € a 
descomptar del total de les setmanes. 
La data d’inscripció serà del 12 de maig al 3 de juny de 2016 

Tfn.  93 7182390 / 678 95 94 83 


