
  

 
            STAR SUMMER 2017- SANTA OLIVA 

De 3 a 12 anys  

ESCOLA LA PERELLADA 
Del 26 de juny al 28 de juliol 

                                         

                                                                                                         PRESENTACIÓ 
 
L’eix d’animació d’aquest estiu és l’espai, per això partirem del nostre sistema solar per 
a descobrir  noves galàxies i planetes amb sistemes de vida diferents al nostre. Ho farem 
inspirant-nos en el 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. El plantejament serà crear un món diferent cada 
setmana. Un planeta, una espècie, llengua, paisatges, alimentació, costums.... tot un 
món diferent que els nens i nenes hauran d’anar confeccionant amb l’aportació de les 
seves idees. Els personatges d’Star Wars aniran recorrent els diferents mons.  
D’aquesta manera els nens que s’inscriguin només una setmana podran viure el procés 
des del principi fins al final.  
Star Summer és un casal amb l’anglès com a llengua vehicular on els nens i nenes es 
familiaritzen amb l’idioma, tant a l’hora d’escoltar-lo i relacionar-se, com per a adquirir 
nou vocabulari a través de les activitats i de la relació personal amb els companys/es i 
amb l’equip de monitors/es. 

Horaris: 
Acollida de les 7,45 a les 9h 
Casal de les 9h a les 13,00 h 
Menjador amb carmanyola de les 13,00 a les 15h 

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

Les sortides: 
Anirem a la piscina municipal dos cops per setmana. 
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 amb bus a l’Escola canina Can Penedès. 
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 

  
 

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 

 Cal portar el dinar amb carmanyola per a les sortides de tot el dia.  

   

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 

 
 

       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 


