
CASAL D’ESTIU 
L’ARENY



INTRODUCCIÓ
Racons de Lleure, SLU té com a objectiu el foment de les activitats de lleure per tal d’apropar-les als més menuts de la nostra 
societat. 

La solidaritat, la interculturalitat, la creativitat i la imaginació són els nostres pilars, que s’uneixen als conceptes de diversió i 
educació en totes les activitats adreçades als nostres infants i joves. 

El Casal d’Estiu L’Areny va ser un dels primers que va sorgir a Cornellà. Als anys 90, l’AMPA del centre, davant la manca 
d’activitats de lleure durant els mesos d’estiu, va decidir donar resposta a aquesta problemàtica organitzant un casal que 
tingués lloc als mesos de juny i juliol, des de la finalització del curs escolar fins al començament de les vacances laborals 
dels pares i mares dels infants. D’aquesta manera per una banda, era una nova proposta de vacances per als nens i nenes 
del barri i a l’hora un recurs de suport per les famílies. La proposta va tenir èxit i al llarg dels anys el casal ha anat creixent 
en nombre de participants, sempre intentant adaptar-se a les diferents necessitats que es poguessin detectar a les famílies 
del barri. 

Avui dia el projecte està molt consolidat i podem dir que el Casal d’Estiu L’Areny és un referent de les activitats de lleure a 
l’estiu no només al barri Riera, si no a tot Cornellà

UN CASAL AMB MOLTA “SOLERA”



OBJECTIUS EDUCATIUS DEL CASAL L’ARENY

Gaudir de l’estiu a partir d’activitats lúdiques i engrescadores, diferenciant-les al màxim de les que 
fan al període escolar. 

Donar a conèixer als nens i nenes nous recursos de temps lliure (tallers, jocs, sortides...).

Promoure entre els nens i nenes participants unes normes de convivència i respecte mutu.

Afavorir entre els usuaris la seva integració amb dinàmiques de grup i potenciar la col·lectivitat (el 
sentiment de grup)

Afavorir la integració dels nens i nenes amb algun tipus de problemàtica física, psíquica o social. 

Potenciar els valors humans tals com l’amistat, la igualtat, la solidaritat, la llibertat.

Treballar la diversitat, tots som diferents, tots som iguals.

Fer conèixer a través de diferents activitats l’entorn immediat, l’escola, el barri i la ciutat. 

Potenciar entre els nens i nenes el respecte al medi ambient.

 Fomentar el desenvolupament harmònic de l’infant a través del lleure. 



MITJANS EDUCATIUS

EL CENTRE D’INTERÉS
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ELS GRUPS

LES ACTIVITATS

L’ORGANITZACIÓ DIÀRIA



ELS MONITORS/ES
La dinamització del casal estarà a càrrec d’un equip de monitors/
es i un coordinador/ a amb experiència i titulació necessària, 
segons marca el Reglament de Lleure de la Secretaria General de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

A més d’experiència i titulació els monitors/es provenen del món 
educatiu o associatiu i tenen titulacions en magisteri, psicologia, 
educació social o pedagogia. 

L’equip de dinamitzadors/es complirà la ràtio mínima d’un 
monitor/a per cada 10 nens/es o fracció, tal i com marca la 
normativa vigent, el Decret 337/2000 del 24 d’octubre 



Les activitats
Totes les activitats del casal seran programades en funció dels objectius del 
casal i del grup d’edat al que hi aniran dirigides.
Les activitats del casal seran dividides en quatre grups: 
1. JOCS (Gimcanes, jocs dirigits, esportius, tradicionals, 
multiculturals, d’aigua, de rols, no competitius...) 
2. TALLERS (d’expressió plàstica, pintura, fang, fotografia, 
d’expressió corporal, representacions teatrals, pel·lícules, clown, 
malabars...) 
3. SORTIDES (Piscina del PELL, sortida natura, Tibidabo, 
Marineland, Happy Park, Bowling Pedralbes) 
4. FESTES (Inauguració del casal, La NIT, “Concurs de Nous 
Talents”, Festival...)



L’ORGANITZACIÓ DIÀRIA

HORARIS ACTIVITATS

9:00-9:15 Benvinguda i motivació de l’activitat

9:15-11:00 Taller d’expressió plàstica

11:00-11:30 Pausa i esmorzar al pati
Estona de joc lliure al pati sota supervisió dels monitors/es

11:30-12:45 Tallers d’expressió corporal, balls, 
cançons...

12:45-13:45 Jocs dirigits, esports i jocs d’aigua 
Jocs de grup segons edat i curs i “remullada”

13:45-14:00 Finalització de l’activitat i acomiadament



QUÈ CAL PORTAR AL CASAL EN UN DIA 
SENSE SORTIDA?

L’ESMORZAR

AIGUA

TOVALLOLA

BANYADOR

XANCLETES

CREMA PROTECTORA RESISTENT A L’AIGUA, FACTOR 3O

I QUALSEVOL ALTRA COSA QUE SIGUI NECESSÀRIA PEL 
VOSTRE FILL/A (TAPS D’OÏDA, GORRA...) AVISEU ALS 
MONITORS/ES!!!



NORMATIVA DE LES SORTIDES

SEMPRE amb la samarreta del casal.

Penjoll amb dades del casal.

Comptar, comptar i comptar.

Parelles i fila. Cap nen/a sol/a.

A l’autocar, cinturó de seguretat.

En acabar, tots els nens i nenes han de ser recollits 
a l’escola.

Responsabilitat, seguretat, vigilància i diversió



LES SORTIDES D’AIGUA
SEMPRE amb la samarreta del casal.

Comptar, comptar i comptar.

De P3 a 2n amb casquet de bany. 

Crema protectora cada hora i mitja.

Monitors/es de reforç.

Monitors/es dintre i fora de l’aigua.

Cap nen/a sol/a, ni dintre ni fora de l’aigua.

reMonitors/es fent barrera.

Responsabilitat, seguretat, vigilància i diversió



QUÈ CAL PORTAR A LES SORTIDES?

SEMPRE, SEMPRE, SEMPRE LA SAMARRETA DEL CASAL

AIGUA

SORTIDES D’AIGUA: BANYADOR, TOVALLOLA, XANCLETES, 
CREMA PROTECTORA...

PARCS: CALÇAT CÒMODE.

HAPPY PARK I BOLERA: MITJONS

EXCURSIONS DE DIA COMPLERT, TIBIDABO I MARINELAND: EL 
L’ESMORZAR I EL DINAR!!!!!

I QUALSEVOL ALTRA COSA QUE SIGUI NECESSÀRIA PEL 
VOSTRE FILL/A (TAPS D’OÏDA, ULLERES D’AIGUA, GORRA...) 
AVISEU ALS MONITORS/ES!!!



QUÈ NO S’HA DE PORTAR AL CASAL?

JOGUINES

LLAMINADURES, NI BEGUDES AMB GAS

DINERS

CONSOLES

MÒBILS

No ens fem responsables de la pèrdua de cap d’aquests 
objectes.



GIMCANES I FESTES

GIMCANES, GRANS JOCS

LA NIT

INFLABLES

FESTIVAL DE FI DE CASAL I BOTIFARRADA

US MANTINDREM INFORMATS AL LLARG DEL CASAL



COLÒNIES

ALBERG MARISTA PLANOLES



QUÈ CAL PORTAR A LA MOTXILLA PER LES 
COLÒNIES?

ROBA I MUDA PER QUATRE DIES.

L’ESMORZAR DEL PRIMER DIA.

PIJAMA

CANTIMPLORA.

SAC DE DORMIR.

NECESSER AMB XAMPÚ, GEL DE DUTXA, 
RASPALL I PASTA DE DENTS.

CALÇAT ESPORTIU.

BANYADOR.

TOVALLOLA.

XANCLETES.

CREMA PROTECTORA.

REPEL-LENT ANTIMOSQUITS

LLANTERNA

 ROBA D’ABRIC (UNA JAQUETA I UNS 
PANTALONS LLARGS PER LA NIT)



QUÈ HEU DE FER SI TENIU QUALSEVOL 
DUBTE O PROBLEMA?

Parleu amb nosaltres.
Truqueu-nos al 663771374, José C.
Envieu-nos un mail a 
raconsdelleure@yahoo.es 

mailto:raconsdelleure@yahoo.es
mailto:raconsdelleure@yahoo.es


Moltíssimes gràcies!!!!!


