
CASAL D´ESTIU 2021



DATES I HORARIS

Del 28 de Juny al 30 de Juliol i

Del 30 d´Agost al 10 de Setembre

1.- Casal Lúdic / Esportiu (3 a 12 anys)1.- Casal Lúdic / Esportiu (3 a 12 anys)

MATÍ:    9 a 13 h

TARDA:     13 a 17 h

TOT EL DIA:    9 a 17 h



Exemple horari

ENTRADA SORTIDA

ACOLLIDA 8 h-9h Solàrium 17-18h
Solàrium

MATI 9 h Solàrium 13 h Solàrium

DINAR 13 h Solàrium 15 h Solàrium

MATI I TARDA 9 h Solàrium 17 h Solàrium



Aquest any incorporem activitats que enriquiran 
l´activitat a l´aire lliure i amb la natura.

Cada setmana farem una excursió pels voltants de Can
Camp treballant la orientació, buscarem i trobarem 
pistes per trobar un tresor.

NOVETATS!!!!

pistes per trobar un tresor.

Farem l´activitat del POWER JUMPING infantil amb els llits 
elàstics individuals adaptat pels petits.

Gaudirem del rocòdrom ILLA ACTIVA situat al pàrquing.

Pintarem un mural gegant  a la pared.

I moltes més sorpreses!!!!



CONTINGUTS I OBJECTIUS 

 Activitats lúdiques (jocs)

 Millorar la relació de cooperació entre companys de manera lúdica per 

tal d'aconseguir un objectiu comú.

 Activitats esportives (futbol, bàsquet, vòlei, handbol...)

 Iniciar-se i conèixer els aspectes i normes generals de diferents esports 

individuals i col·lectius.

 CURSES D´ORIENTACIÓ i trobada de TRESORS 

 Desenvolupar la orientació per la natura, tot trobant sorpreses, mapes i 

endevinalles que trobarem mitjançant mapes i brúixoles.

 Piscina recreativa exterior ( segons NORMATIVES de l´Ajuntament )

 Gaudir del medi aquàtic a través de jocs grupals de cooperació-

oposició.

 EL NOSTRE ROCÒDROM INFANTIL ( NOVETAT!!! )

 Ens tornarem uns grans escaladors fent diferents vies pel nostre petit 

ROCÒDROM.



• Piscina interior

– Millorar la tècnica dels diferents estils de natació segons edat i/o nivell de 

cada nen/a.

• Activitats de ball

– Treballar la coordinació corporal amb suport musical. Desenvolupar la 

capacitat d'inventar coreografies divertides i senzilles.

CONTINGUTS I OBJECTIUS 

capacitat d'inventar coreografies divertides i senzilles.

• POWER JUMPING INFANTIL:

– Activitat on treballarem la capacitat aeròbica a ritme de la música i a 

sobre dels mini llits elàstics.

• Visualització de pel·lícules 

– Gaudir de pel·lícules animades amb els companys en el nostre HOME 

CINEMA

• PINTAREM LA PARED ( Manualitat )

– Pintarem durant la setmana un GRAN MURAL  a la pared del ROCÒDROM.



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8,00 - 9,00 ACOLLIDA MATÍ

9,00 - 9,15 ENTRADA CASAL

9,15 - 10,30 Piscina interior
CURSA 

ORIENTACIÓ 
POWER 

JUMPING
Solàrium 

Multiesports
Piscina interior

BARQUETES

10,30 - 11,00 ESMORZAR

11,00 - 12,00 MURAL EXTERIOR POWER JUMPING
Pista 

Multiesports
MURAL EXTERIOR ROCÒDROM

12,00 - 13,00 ROCÒDROM Piscina Exterior Taller Temàtic Piscina Exterior
Festa i Ball de 

Cloenda

13,00 - 15,00 DINAR + DESCANS

15,00 – 17,00 HOME CINEMA ROCÒDROM
Solàrium 

Jocs
POWER JUMPING Piscina interior

16,45 - 17,00 SORTIDA DEL CASAL

17,00- 18,00 ACOLLIDA DE TARDA



INSTAL.LACIONS I ESPAIS

- Solàrium de gespa.

- Camp multiesports de gespa 

- Rocòdrom

- Piscina recreativa exterior

- Pista multiesports

- Piscina interior

- Zona de jocs de taula i manualitats (CARPA )

- Sala d'activitats dirigides Illa Activa

- Excursions i passejades

- Menjador



INSTAL.LACIONS I ESPAIS

•Pista multiesports

•Piscina interior



INSTAL.LACIONS I ESPAIS

•Piscina recreativa exterior 

•Excursions i curses d´orientació



INSTAL.LACIONS I ESPAIS

•Sala d'activitats dirigides Illa Activa

•Solàrium de gespa



INSTAL.LACIONS I ESPAIS

•Zona de manualitats (CARPA )

•Rocòdrom



INSTAL.LACIONS I ESPAIS

• Mural exterior

•Power Jumping



• Cada dia tenim una dieta variada i equilibrada
tenint molt present les particularitats i intoleràncies
de cada nen/a.

• El menú setmanal està disponible a recepció de
manera que els pares el podreu consultar sempre

MENJADOR

manera que els pares el podreu consultar sempre
que vulgueu.

• Podreu reservar aquest servei de manera
setmanal o puntual amb prèvia comunicació a la
recepció del centre esportiu i sempre un dia
abans.



QUÈ CAL PORTAR ?

- Declaració responsable els dilluns abans d´entrar.

- Mascareta de recanvi

- Bossa còmode 

- Recomanem una muda recanvi (P3)

Pantaló i calçat esportiu, gorra i crema solar.- Pantaló i calçat esportiu, gorra i crema solar.

- “Kit piscina”: banyador, casquet bany, sabatilles, ulleres 
de piscina, tovallola

- Esmorzar, ampolla d'aigua marcada

- Raspall i pasta de dents ( qui es quedi a dinar )

- Moltes ganes de passar-ho bé!!!

TOT ben marcat amb nom i cognoms



NORMATIVA COVID

PUNTS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE:

• Cal portar la Declaració responsable cada dilluns de cada setmana.

• Es pendrà la temperatura cada dia abans d´entrar el casal. En cas
de superar els 37,5º no es podrà accedir.

Es netejaran les mans amb gel hidroalcohòlic al entrar al casal.• Es netejaran les mans amb gel hidroalcohòlic al entrar al casal.

• El grups seran d´un màxim de 10 nens i no es barrejaran amb altres
grups de manera que es considerarà grup bombolla.

• En cas que algun nen/a presenti algun símptoma de COVID es
procedirà a aplicar el protocol tot avisant al pare, mare o tutor/a.

• Farem un rentat de mans cada cop que fem canvi d´activitats o
segons sigui convenient.

• Les activitats es faran amb la mascareta posada a excepció de les
activitats aquàtiques i les esportives exteriors. Sempre mantenint la
distància de seguretat.



INSCRIPCIONS I REUNIÓ

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL ILLA ACTIVA
C. DEL CLUB, NÚM. 3, URB. CAN CAMP

TEL. 938.431.710TEL. 938.431.710

FORMULARI INSCRIPCIÓ A www.illa-activa.com

LA REUNIÓ INFORMATIVA DEL CASAL SERÀ EL DIMARTS DIA 8 DE JUNY 
A LES 17.30H A ILLA ACTIVA



FOLLETÓ


