
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ZONA DE JOC SCCL 
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                   www.zonadejoc.com 
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        QUI SOM? 
 

  DIRECTORS-ES DEL CASAL 

Queralt Llorens Torrents 

(Escola Esteve Barrachina) 

Directora i coordinadora del 

casal  

Telf: 617981053 

Anabel López Garcia  

(Local Zona de Joc) 

Directora i gestió comptable 

Telf: 931297954 

 Xavier Llorens Torrents 

(Escola Esteve Barrachina) 

Director i coordinador del 

grup de grans 

Telf: 617981053

EQUIP DE MONITORS 
Els nostres monitors son professionals del sector, amb anys d’ experiència tant en el món infantil com 

en el món del lleure, així com els especialistes en esports, tallers, infants amb necessitats especials i 

d’ altres activitats. Tots ells compten  amb la titulació corresponent,  treballant sobre un rati d’ un 

monitor cada 8 infants (de 3  a 5 anys) i amb un monitor cada 10 infants (de  6  a 12 anys). 

La nostra prioritat és que els nens creixin a gust i en convivència amb la societat on viuen, que 

aprenguin valors tan essencials com el companyerisme i el respecte a les persones i que siguin crítics 

amb el món on viuen. 

Sempre, a través dels jocs, tallers, històries i aventures que vivim en totes les nostres activitats, 

perquè creiem que aquesta és la millor manera d'educar. 

Totes les nostres activitats inclouen 

*Director/a de lleure titulat/da i experimentat/da. 

*Equip de monitors/es titulats/des i especialitzats/des. 

*Assegurances de RC i accidents incloses. 

*Notificació amb inspecció de joventut. 

*Atenció a les famílies 

 

 



 

 

 

 

CASAL LUDOESPORTIU 
Una porta a un món antic! 

Arriba l’ estiu i els infants disposen de molt temps lliure, així doncs, aquet any oferim un  casal d’estiu. realitzem 

diferents activitats com tallers, esports, i  activitats d’ aigua. Els  

 A més a més, després d’ uns anys d’ experiència, hem vist que és important diferenciar les activitats per edats, 

així doncs, els infants d’ infantil, fan un casal més temàtic i lúdic amb el tema “Una porta a un mon antic!”, i els 

infants de primària, es basa més en l’ esport i l’ activitat física pel mati, i a la tarda es una casal mes lúdic . 

PER ELS MÉS PETITS, INFANTIL (P3,P4,P5) 

Cada setmana ens traslladem al ben mig d’una de les conegudes civilitzacions perdudes, com ara, l’Egipte del 

Faraons, la Grècia d’ Homer, els Asteques, el regne dels Vikings,  el continent Africà. 

Tots els dilluns entrarem al casal a través d’una porta màgica, la qual, fent un salt al temps ens portarà a les 

diferents èpoques de la humanitat. Un cop allà, aprendrem de la seva vida i cultura per mitjà de tallers i 

manualitats. També els coneixerem una mica millor al llarg de la setmana a través dels seus mites i llegendes. A 

més a més, cada setmana realitzarem una sortida durant tot el dia a diferents llocs, tots relacionats amb la 

civilització que ens trobem aquella setmana. 

PER ALS MÉS GRANS, CICLE INICIAL, MITJÀ  I SUPERIOR (de 1er a 6é ) 

Volem oferir als infants un casal molt dinàmic, on les activitats diàries estan  relacionades amb l’esport com 

caiac, surf, pàdel surf, basquet, handbol, vòlei, tenis taula, futbol, rugbi, raquetes..... i jocs en moviment, com 

gimcanes, jocs de pistes, jocs de relleus, dinàmiques d’orientació, ball i teatre. També farem tallers i activitats 

més lúdiques on els infants s’ho passaran d’allò ,més bé 

 
ELS ASTEQUES                                        

1ª setmana 27 de juny al 1 de juliol 
Una setmana més fem un salt al temps de milers 

d’anys i arribem al Mèxic dels Asteques. Van ser una 

civilització molt avançada al seu temps, grans 

arquitectes, matemàtics i astrònoms, tot i això és 

una cultura amb molts deus, mites i llegendes. Anem 

a  Teotichlan, la capital del imperi asteca, i allà 

coneixerem de la seva vida .  

LA GRÈCIA D’ HOMER:                              

2ª setmana 4 al 8 de juliol 
 Aquesta setmana coneixerem l’origen dels deus 

grecs i les seves llegendes més famoses, tots hem 

sentit a parlar de Ulisses, Paris, o Perseu, qui eren? 

Com vivien?. Sabíeu que les olimpíades tenen el seu 

origen a Grècia? 

També aprendrem la tècnica del mosaic i pintura 

mitjançant els tallers i els coneixerem una mica 

millor amb la sortida setmanal, al Laberint 

d’Ariadna. 

EGIPTE DELS FARAONS 

3ª setmana 11 al 15 de juliol 
Arribat un dilluns més travessem la porta i aquest 

cop arribem a la vall del Nil, l’Egipte de l’època 

faraònica. Hem fet un salt de cinc mil anys enrere, 

sabíeu que van inventar el paper? Aquesta setmana  

 

coneixerem el papir i com es transforma en paper, 

coneixerem els diferents deus egipcis com Ra, deu 

del sol.  

ELS VIKINGS, EL REGNE DE TOR                      

4ª setmana 18 al 22 de juliol3ª 
 Ja és dilluns, i ens espera un viatge més, aquest cop 

al regne de Tor, gran deu dels Víkings. Cultura del 

ferro i del mar, és rica en llegendes i històries. 

Sabíeu que Èric el Roig va arribar a Grenlàndia molt 

abans que Colom ho fes a Amèrica?  Com sempre, 

amb tallers i manualitats sabrem una mica més d’ells. 

EL CONTINENT AFRICÀ 

5ª setmana 25 al 29 de juliol  
Arriba el viatge en el temps, i aquest cop anem a l’ 

Àfrica, bressol de la humanitat. Aquest cop viurem 

al ben mig d’un poblat Africà on aprendrem de la 

seva vida senzilla realitzant diferents tallers i 

manualitats, com les màscares i joieria tribal. Com 

sempre, aprendrem dels seus mites i llegendes, i que 

millor per sentir-se al mig d l’Àfrica que una visita a 

un safari, aquesta setmana visitem l’ Aqualeon, on 

veurem els animals africans i realitzarem diferents 

tallers.  

 



 

 

 

INFANTIL 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9’10-9’30 Funció benvinguda Explicació del dia 

 

Excursió  

Explicació del dia Funció de comiat 

9’30-10’00 Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

10’00-11’00 Balls, danses i cançons 
Piscinetes i jocs 

d’aigua  

Psicomotricitat/ioga 

Funció dels infants 
11’00-12’00 

Tallers 

 
Jocs d’aigua 

12’30-12’50 Activitats i jocs 
 

Activitats i jocs 

12’50-13’10 Recollida  
 

Recollida  

13’10-13’30 Rentem mans/preparar taula 
 

Rentem mans/preparar taula 

13’30-14’50 Menjador 
 

Menjador 

14’50-15’10 Recollida 
 

Recollida 

15’10-16’00 Vídeo/ludoteca/Racons 
 

Vídeo/ludoteca/Racons 

16’00-16’50 Activitats 
Balls, danses i 

cançons 
 

Taller   Festa  

16’50-17’00 Recollida 

 

MITJANS I GRANS 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9’10-9’30 
Explicació del 

dia 
Explicació del dia 

 

 

 

 

Excursió 

Preparació sortida Explicació del dia 

9’30-10’00 Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

10’00-10’30 Funció setmanal  

Rocòdrom  i jocs 

d’orientació 
Multi esports 

Platja: 

Pales 

vòlei 

jocs 

 

10’30-12’00 
Jocs cooperatius  

12’00-12’50 Tenis taula/ball/ioga/teatre 

 
Tallers i 

manualitats 
 

12’50-13’10 Recollida  Recollida 

13’10-13’30 Rentem mans/preparar taula  Rentem mans/preparar taula 

13’30-15’00 Menjador  Menjador 

15’00-15’10 Recollida  Recollida 

15’10-16’00 Vídeo/ludoteca/jocs de taula  Vídeo/ludoteca/jocs de taula 

16’00-16’50 Taller Jocs al gimnàs   Taller Festa 

16’50-17’00 Recollida 

 

  

 



 

 

  

-ESPECTACLES: Cada Dilluns es realitzarà algun tipus d'espectacle que tindrà a veure amb el tema 

de la setmana. Els infants hi participaran o bé com a espectadors o com a actors i actrius.  

Cada setmana utilitzem un registre diferent per tal que els nens i nenes coneguin diferents jocs, 

activitats, etc. 

 

-RECICLA I CREA: Activitats plàstiques diverses on treballem amb diferents materials reciclats i 

on potenciem la creativitat de l' infant. Les activitats plàstiques estan relacionades amb el tema 

treballat cada setmana. 

  

-LUDOTECA  O CINE : Cada tarda els nens poden disposar d’ un espai per jugar i reposar el dinar 

amb diferents jocs i joguines. Hi ha cuines, garatges, el racó de les disfresses, nines, botiga, etc... 

també hi ha la opció de veure una pel·lícula, que normalment té a veure amb el centre d’interès.  

Aquest espai pot ser utilitzat en qualsevol moment del matí en grups reduïts i amb un monitor.  

 

-TRIA : Activitats pensades perquè els infants escullin l’activitat que més desitgin, estan barrejats 

tots els grups infants del casal. 

• Rocòdrom (pati) 

• Teatre Audiovisual ( sala d’actes) 

• Multiesports (gimnàs) 

• Racons ( pati) 

• Minitallers (aula) 

• Hort

 

- ROCÒDROM: un cop a la setmana anirem al rocòdrom de sitges. Ens agrada que els infants coneixen 

esports diferents on poder experimentar amb el nostre cos d’una manera divertida i emocionant.  

 

- ACTIVITATS D'HORARI LLIURE: Cada dia hi ha algunes estones lliures on el monitor pot fer 

diferents activitats. Aquestes no queden mai reflectides en els horaris perquè depenen molt del ritme 

dels nens del grup. Són estones com després d’esmorzar (hi ha nens i nenes que acaben molt aviat, per 

tant se’ls proposa una altra activitat mentre els altres van acabant) com ara  abans i després de les 

piscines, l’última estona del matí, mentre recollim i pleguem. Durant aquestes estones els monitors 

proposaran diferents activitats.  

 

-JOCS D'AIGUA I PLATJA: Hi ha uns dies establerts en que els nens i les nenes de primària 

anirem a la platja, durant tot el casal, aquest dia portarem un monitor més de reforç. 

 

-ESPORTS: A través de la pràctica de l’ esport fomentem un estil de vida saludable, introduint als 

infants a diferents esports, tant individuals com d’ equip, amb la intenció d’ un aprenentatge bàsic d’ 

aquests, i la col·laboració entre ells.  

 

- L'EXCURSIÓ DE LA SETMANA: Cada dimecres fem una excursió de tot el dia. En aquesta es 

prioritza dues coses principalment: per un costat que els infants gaudeixin i s’ho passin bé, és a dir, 

són excursions principalment lúdiques. Per l'altre costat s’intenta relacionar la sortida amb els tema 

del casal, per tal de tenir una experiència pràctica i divertida del treballat durant l’ estada al casal.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
EXCURSIONS DE DIMECRES 

Dimecres 29 de Juny: Zoo de Barcelona 

Dimecres 6 de Juliol: Jardí del laberint d’Ariadna (bcn) 

Dimecres 13 de Juliol: Museu Egipci (bcn) 

Dimecres 20 de Juliol: Les Deus aventura 

Dimecres 26 de Juliol: Acualeon 

Les excursions poden estar obertes a canvis. Recordeu que si no fem un mínim de 35 

infants inscrits en  les inscripcions  abans del 17 de juny, quedaran  anul·lades 

 

 

 

 

 

Informació Addicional:   

• La DATA D’INSCRIPCIÓ és fins  al 17 de Juny. 

• Podeu abonar el  total del casal fins el dia 17 de Juny. 

• Un cop començat el Casal NO ES RETORNARAN els diners en cas de baixa voluntària. 

• Totes les inscripcions han de portar la documentació demanada, sinó, no es donarà com 

a vàlida. 

• Les inscripcions es poden fer arribar via e-mail, a l’adreça:  zonadejoc@hotmail.com 

(amb la documentació signada i escanejada) 
Esporàdics: El pagament s’efectuarà el dia que es porti l’ infant al Casal.  

ESPORÀDICS: El casal admet infants esporàdicament, excepte els dies de les excursions o 

sortides  que s’hauran d’haver inscrit amb antelació. 

• El pagament s’efectuarà el dia que es porti l’ infant al Casal. 

• En cas de voler venir només a les excursions, s’ha de fer la inscripció i el pagament amb 

antelació, amb data màxima el 17 de Juny, sinó, no s’acceptarà l’ infant a l’excursió. 

 

 

HORARI 
Esporàdic 

dia 

PREU 

setmana 

Matí                                        9'00-13'00h 18,00 € 70,00 € 

Matí + menjador                      9'00-15'00h 24,00 € 95,00 € 

Matí- menjador- tarda           9'00-17'00h 28,00 € 110,00 € 

Acollida matí                        8'00-9'00h 5,00 € 15,00€ 

Menjador, inclou fins les 17h 10,00€ ------- 

Excursió de Dimecres 35,00€  

mailto:zonadejoc@hotmail.com

