
Casal d’estiu 2022 - Campllong

CASAL: 8:45 a 13:15 h

MENJADOR (carmanyola): 13:00 a 15:00h

HORARI

INSCRIPCIONS: del 13 al 23 de maig

https://diversport.es/ca/casals 


CONTACTE: campllong@diversport.es

ACOLLIDA: 8:00 8:45 h

mailto:pacs@diversport.es


El Monstre del Colors

“El Monstre dels colors” El protagonista és un monstre ben 
diferent als altres, ja que no fa por. El pobre no sap què li 
passa, té un garbuix d’emocions i ara toca desfer l’embolic. En 
el conte, una nena l’ajudarà a diferenciar i separar les 
diferents emocions i, d’aquesta manera, el monstre comprovarà 
que se sent molt millor i és més feliç.
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QUO 

VADIS

SORTIDES 

KAHOOT

CENTRE D’INTERÈS JULIOL I AGOST DE 3 A 11 ANYS

Iu, l’Explorador!

La proposta educativa per al casal d’infantil i primària té un 
centre d’interès centrat en un monstre ben diferent als altres, 
ja que no fa por. El pobre no sap què li passa, té un garbuix 
d’emocions i ara toca desfer l’embolic. En el conte, una nena 
l’ajudarà a diferenciar i separar les diferents emocions i, 
d’aquesta manera, el monstre comprovarà que se sent molt 
millor i és més feliç. 
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Esports Invaders

Els grans del casal coneixeran l’Alienman i l’Alienwoman, que 
seran els personatges centrals del casal. Es tracta d’uns 
reporters esportius extraterrestres, a qui han encarregat la 
missió d’investigar sobre diferents esports, els seus orígens i 
tècniques, com aquests influeixen en els infants, etc. Per 
ajudar-los, treballarem  diversos esports i farem un recull 
fotogràfic perquè el puguin utilitzar en el seu treball de camp. 
A canvi, ells ens ensenyaran esports del seu planeta.
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CENTRE D’INTERÈS JULIOL I AGOST DE 12 A 16 ANYS
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Setmana 1/6
Dinàmiques de joc


Activitats de coneixença

+


ACTIVITAT ESPORTIVA

Dinàmiques de joc

+ 


PISCINA

SORTIDA D’ENTORN

CAMINADA / TREKKING


Descobrim espais naturals del municipi i voltants

QUO VADIS

+


Jocs d’aigua

Gimcana fotogràfica

 +


FESTA CLOENDA SETMANA

Festa de l’aigua


Setmana 2/7 Activitats centre d’interès

+


CIRC

Esports alternatius

+ 


PISCINA

SORTIDA D’ENTORN

ACTIVITAT SOBRE RODES

JUGUEM AMB ELS AVIS

+


Jocs d’aigua


Gimcana d’orientació

+


FESTA CLOENDA SETMANA

Carnestoltes d’estiu

Setmana 3/8 Activitats centre d’interès

+


ACTIVITAT ESPORTIVA

Caminada

+ 


PISCINA

SORTIDA D’ENTORN

relacionada amb centre d’interès

GOT TALENT

+


Jocs d’aigua


Joc de pistes

+


FESTA CLOENDA SETMANA

Got Talent

Setmana 4/9 Activitats centre d’interès

+


CIRC

Dinàmiques jocs pre-esportius

+ 


PISCINA

SORTIDA D’ENTORN

ACTIVITAT SOBRE RODES

KAHOOT

+


Jocs d’aigua


Gimcana del tresor

+


FESTA CLOENDA SETMANA

Xeringada de colors


Setmana 5/10*
Activitats centre d’interès


+

ACTIVITAT ESPORTIVA

Taller d’educació emocional  

+ 


PISCINA

SORTIDA D’ENTORN

CAMINADA / TREKKING


Descobrim espais naturals del municipi i voltants

OLIMPÍADES ESPORTIVES

+


Jocs d’aigua


FESTA CLOENDA CASAL 

HOLLY FEST


(Activitat oberta a les famílies)


Nit 
Màgica 
(Vibac) 
Juliol

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS

*La Nit Màgica del mes d’agost - pendent de concretar data en funció del nombre d’inscripcions 


