
 

 

 

 

 

CASAL D’ESTIU 2019  

Aguilar de Segarra, Fonollosa i Rajadell 

 

Benvolgudes famílies! 

Aquest any, i a demanda d’algunes mares i pares, us proposem el casal 

d’estiu i tres setmanes d’activitats esportives. Esperem que cada infant i jove 

trobi l’espai més adient per passar uns mesos d’estiu ben divertits, aprenent a 

l’hora! 

REINVENTEM-NOS!! 

Dates: del 25 de juny al 2 d’agost i del 26 al 10 de setembre. 

Lloc: Aguilar de Segarra. 

Horari: 8:45 a 13:00/ 15:00 si es queden a dinar. Cal portar-se el dinar. 

Edats: de P-2 a 6è d’EP.  

Eix d’animació: Els grans invents de la història.  

Activitats: Experimentarem amb els grans invents de la història i entrenarem a 

futbol sala, farem gimcanes, acampada, sortides en bici, excursions, piscina, 

sortida al pantà de sant Ponç, teatre, dansa, música,... i tot el que vulgueu 

proposar!!! 

Temes transversals a totes les dinàmiques: la gestió de les emocions i la 

creativitat. 

Metodologia: Combinarem esports i activitats artístiques (teatre, música,  

dansa i  manualitats) 

Organització de l’espai: Com aquests darrers anys, dividirem d’espai per 

racons, permetent i facilitant el joc lliure: Racó de les joguines, de les 

disfresses, del maquillatge, de la lectura, del joc de taula, del ball i de les 

manualitats. 

 

 

 

 



 

Grups: Els infants es dividiran en grups. 

Petits: P-2 a P-5 

Mitjans: 1r a 2n d’EP 

Grans: 3r a 6è d’EP 

Horari general: 

8:45 a 9:15 arribada i joc lliure. 

9:15 a 9:30 Activitat conjunta 

9:30 a 11:00 Activitat dividida en grups d’edats. 

11:00 a 11:30 esmorzar 

11:30 a 11:45 canviar-se i anar a la piscina 

13:00 tornar cap al casal. Recollida dels nens/es que no es queden a dinar 

15:00 Recollida dels nens/es que es queden a dinar 

 

Programació: 

Primera setmana Dimarts 25 de juny-Divendres 28- LA RODA 

Segona setmana Dilluns 1- Divendres 5- LA MÀQUINA DE VAPOR 

Tercera setmana Dilluns 8 – Divendres 12- LA FOTOGRAFIA 

Quarta setmana Dilluns 15 – Divendres 19- LA IMPREMTA 

Cinquena setmana Dilluns 22 – Divendres 26- LA ROBA, EL CALÇAT,... 

Sisena setmana Dilluns 29 – Divendres 2- L’ELECTRICITAT 

Agost Setena setmana Dilluns 5 -  Divendres 9- LES EINES 

Setembre vuitena setmana  Dilluns 2 – dimarts 10- ELS DINERS 

Activitats: 

horari dilluns dimarts dimecres Dijous divendres 

9:30 a 11:00 Petits i 

mitjans: 

Jocs  

Grans: 

A triar entre 

futbol sala i 

activitats 

artístiques. 

Tots:  

Activitat 

relacionada 

amb l’eix 

d’animació 

Petits i 

mitjans: 

Jocs  

Grans: 

A triar entre 

futbol sala i 

activitats 

artístiques. 

Tots:  

Activitat 

relacionada 

amb l’eix 

d’animació 

Tots: 

Gimcana o 

sortida 

12:00 a 

12:30 

Grans: 

jocs dirigits a la piscina 

 

 

 



 

STAGE ESPORTIU! 

 

Dies: de l’1 al 19 de juliol 

Edats: 5è EP a 2n ESO 

Horari de les activitats: 9:00 a 13:00. Podran arribar a les 8:45 i marxar a les 

15:00. 

Activitats: Sortides en bici, jocs aquàtics, orientació, triatló, gimcana en anglès, 

ping-pong, escacs, ioga,acrosport i molt més!!! 

Planificarem les acitivtats en base als infants i joves que s’apuntin i a les edats. 

Us passarem la graella d’activitats 

 

ACTIVITATS  I TEMES COMUNS 

 

Sortida amb el casal de Canet de Fals: dijous dia 18 de juliol al Pantà de 

Sant Ponç. 

Acampada: dijous 25 de juliol. 

Preus: 45€/ setmana. Segon fill 40€/setmana. 

Família nombrosa: 5% de descompte sobre el preu final.  

Horari: 8:45 a 13:00/ 15:00 si es queden a dinar. Cal portar-se el dinar. 

Les inscripcions finalitzaran el dia 16 de juny.  

Us podeu inscriure als ajuntaments o a maria@aicarai.com 

Planificarem les setmanes en base a les edats de nens i nenes que 

s’apuntin.  

Fonollosa, maig de 2019 

 

 

 

 

Ai, Carai! Serveis Lúdics i Educatius 

C/ Alegre, 22 CP: 08259 Canet de Fals, Fonollosa 

Tel: 938369590 i 636360012 maria@aicarai.com 
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