
 

 

                  
                  STAR STIU 2017  
           Casals d’estiu – La Bisbal  
                    De 3 a 10 anys 

                                                                                                         PRESENTACIÓ 
 
El centre d’interès del casal és l’Espai i la descoberta de noves galàxies. Partirem del 
cinema de ciència ficció i algunes sagues ja ben conegudes per a tothom com Star Wars. 
Les activitats del casal giraran al voltant d’aquest eix d’animació, de tal manera que es 
potenciarà la creativitat dels infants alhora de “descobrir” o inventar  territoris que 
pertanyen  a galàxies llunyanes. 

Horaris: 

Acollida de les 7,45 a les 9h 

Casal de les 9h a les 13,30 h 

Menjador amb carmanyola de les 13,30 a les 15,30h 

Acollida tarda de les 15,30 a les 18h 

*Els serveis d’acollida i de menjador es faran només si hi ha el nombre d’infants 
necessari. 

Preus: 

Casal: 35€ setmana/ 60€ la quinzena 

Tot el dia, de 9 a 13,30 i de 15,30 a 18: 50€ setmana/ 90€ la quinzena 

Acollida matinal i dinar amb carmanyola: 4€ un dia/ 15€ setmana/ 25€ la quinzena 

Torns: 
Del 26 de juny al 30 de juliol 
Del 3 de juliol al 7 de juliol 
Del 10 de juliol al 14 de juliol 
Del 17 de juliol al 21 de juliol 
Del 24 de juliol al 28 de juliol 
Del 31 de juliol al 4 d’agost 
Del 7 d’agost al 11 d’agost 
Del 21 d’agost al 25 d’agost 
Del 28 d’agost a l’1 de setembre 
Del 4 de setembre al 8 de setembre 

 



 

 

Les sortides: 

Anirem a la piscina municipal dos cops per setmana, els dimarts i el dijous. 

Hi ha programades sortides tots els dimecres: 

Dimecres 28 de juny, a la platja de Coma-ruga on farem una activitat conjunta. 

Dimecres 5 de juliol, visita al Caixa Fòrum, amb participació a dos tallers per a cada 
grup d’infants i segons les edats. 

Dimecres 12 de juliol, sortida per l’entorn amb bicicleta o a peu. 

Dimecres 19 de juliol, sortida a les tirolines de Sant Salvador 

Divendres 28 de juliol, al parc aquàtic Aqualeón. 

*Les sortides a fora del municipi s’allargaran fins a les 16h per tal de poder gaudir del 
temps necessari per a realitzar les activitats programades en cada una i es faran amb 
bus. 

 

GRAELLA PLANIFICACIÓ SETMANAL 

 

 

 

 

 

 

 

       Dilluns    Dimarts   Dimecres     Dijous Divendres 

9,00 a 10,00 Jocs coneixença Tallers 

Sortida fins a 
les 16h 

Tallers Tallers 

10,00 a 10,30 Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

10,30 a 11,15 Tallers Jocs Jocs Jocs 

11,15 a 12,30 Gimcana/Jocs 
d’aigua 

Piscina Piscina 
Tallers 

12,30 a 13,00 Jocs d’aigua 



 

 

ESPAI JOVE    

                         Espai d’estiu per a nois i noies de 10 a 16 anys     

                                

                                                                                                                      TALLERS 

Robòtica (del 26 al 30 de juny)  

Taller de deu hores introductori tant de programació com de robòtica, combinant la 
programació informàtica amb les bases d’electrònica que ens permetran el seu 
funcionament. Es presentaran novetats respecte l’any passat pels nois que ja van fer el 
taller l’estiu passat. 

La robòtica educativa és un camp que permet treballar molts conceptes i habilitats: el 
treball cooperatiu, la resolució de problemes en equip, el pensament abstracte i 
computacional, la percepció espacial, la lògica, la precisió… En global, la robòtica ens 
permet analitzar com funciona el nostre entorn tecnològic més immediat, i comprendre 
com està programat. 

Arts escèniques (1a quinzena de juliol)  

Taller que combina l’expressió musical a través del cos i la percussió, la gestualitat i 
l’expressió com a introducció teatral i la mobilitat corporal amb el ball i la dansa.  

Art urbà (2a quinzena de juliol) 

Taller de pintura mural que inicia els/les joves a la pintura urbana i a plantejar un 
projecte de grans dimensions. 

En aquest cas, pintaran una part del circuit de bici ja existent en una de les places del 
municipi i jocs de terra en una de les zones que encara són lliures. 

L’objectiu del taller és que aprenguin a realitzar un projecte urbà en equip, així com 
potenciar el seu compromís com a ciutadans a través d’un projecte en benefici de la 
comunitat. 

Sortides 

Hi ha previstes les mateixes sortides que per a la resta dels nens i nenes del casal, amb 
l’oferta d’activitats adequades a cada edat i grup, així com les dues sortides setmanals a 
la piscina. 

 

GRAELLA PLANIFICACIÓ SETMANAL 
 

       Dilluns    Dimarts     Dimecres       Dijous Divendres 

9,00 a 11,00 Taller i esmorzar Taller i esmorzar     Sortida 
fins a les 

16h 
 

Taller i esmorzar   Taller i esmorzar 

 
11,00 a 13,30 

 
Activitats casal 

 
Piscina 

 
Piscina 

 
Activitats casal 



 

 

 

 

 

LLISTA  

Què cal portar?  

 

 Tots el dies: 

  - L ’esmorzar i una cantimplora o ampolla amb aigua. 

     - Gorra  (per a les activitats al pati o sortides)  

 

Per a les excursions i sortides: 

-  L ’esmorzar i una cantimplora o ampolla amb aigua. 

-     Gorra   

-       Crema de protecció solar  

   

Per anar a la piscina, a la platja  i els Jocs d’aigua: 

- Banyador 

  - Tovallola 

 - Xancles cordades de piscina 

 - Ulleres de piscina (Si es creu convenient) 

 - Gorra 

 - Crema de protecció solar 

  

Menjador: 

 - Necesser amb  pinta, raspall de dents i pasta de dents 
  

 


