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Identificació del projecte 

El CEIJ Gavina organitza el casal d’estiu amb l’objectiu de garantir i 

satisfer el temps de lleure dels infants durant els mesos d’estiu. 

Aquest any el casal d’estiu es realitzarà des del 27 de juny al 

29de juliol. Enguany es realitzarà el casal a l’Escola Antoni Gaudí i 

als locals de Gavina. 

Localització, marc institucional i pedagògic 

La nostra entitat és un centre sense afany de lucre que es dedica a 

l’educació en el lleure i d’acció socioeducativa que durant els mesos 

escolars ofereix: 

- Esplai: cada dissabte d’octubre fins finals de maig de 16h a 

18:30h. 

- Centre Diari: de dilluns a divendres d’octubre a finals de maig 

de 16:30h a 19:00h. I de dilluns, dimarts i dijous de 19h a 

20:30. 

- Estiu 2022: Casal d’estiu, campaments i ruta. 

Marc pedagògic general: ideari del centre 

Al CEIJ Gavina creiem en... 

 

 

 

 

 

 

 

 

La veritat L’amistat La solidaritat 

La igualtat El futur El transcendent 

La Pau 

La natura Les nostres arrels La responsabilitat 

L’esperança 
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Objectius 

Gavina Estiu 2022 

1.- Posar a l’infant al centre de l’acció educativa.  

• Que els infants i joves siguin protagonistes de l’acció educativa  

• Que els infants i joves siguin persones responsables, creguin en 

la veritat, en l’amistat, siguin solidàries, en la igualtat. A més 

de ser empàtiques, energètiques, divertides i motivades.  

2.- Conscienciar de la importància de cuidar del medi ambient.  

• Que els infants i joves siguin capaces i capaços d’identificar els 
problemes mediambientals que passen al món.  

• Que els infants i joves aprenguin a realitzar petits gestos que 

afavoreixin la situació mediambiental.  

3.- Fomentar el treball en equip per obtenir un bé comú  

• Que els infants i joves siguin conscients de que pertanyen a una 

societat i que per tant, sentin que formen part d’un grup.  

• Que els infants i joves aprenguin a treballar de manera grupal, 

deixant de banda els individualismes.  

4.- Reflexionar envers les pantalles i com ens afecta en el 

nostre dia a dia.  

• Que els infants i joves puguin valorar i detectar la influència 

que tenen les xarxes en la seva persona.  

• Que els infants i joves aprenguin diferents usos de les noves 

tecnologies de manera pedagògica.  

5.- Acompanyar als infants i joves en l’autoconeixement i 

creixement personal.  

• Donar eines i recursos als infants i joves per identificar i 

gestionar la seva vessant intrapersonal i interpersonal.  
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Horaris del casal  

Enguany els horaris del casal seran els següents: 

SECRETARIA Demanar cita per telèfon o via correu prèviament 

ACOLLIDA de 07:30h a 09:00h a l’escola Antoni Gaudí 

CASAL 

Entrada 9h a l’escola Antoni Gaudí 

Sortida 
5è a ESO 4t i 3r 1r i 2n P3-P4 i P5 

13:50h 13:55 14:00h 14h Gavina 

Menjador De 14h a 16h (recollida a partir de les 15.30h). 
A l’escola Antoni Gaudí 

 

Requisits per participar en l’activitat 

• Tenir el calendari de vacunació actualitzat i portar una còpia. 

• En el cas de patologies prèvies (població de risc) caldrà que 

un servei mèdic valori de manera individualitzada la idoneïtat 

de participar.  

• Haver portat tota la documentació necessària: inscripció, 

fotocopia CatSalut i vacunes.  

• Haver pagat el casal d’estiu abans del 27 de juny. 

Els grups al casal  

1a setmana casal:  

Bloc Curs Hora sortida Equip 

Bloc petits 

P3-P4-P5 
Petites 

14h a Gavina Ari, Roger i Nadia 

1r i 2n 
Mitjans I 

14:00h Raul i Carla 

Bloc grans 

3r i 4t 

Mitjans II 
13:55h Elvira, Joel i Cristina 

5è i 6è 

Grans 
13:50h 

Eli, Pol, Oscar i Cyndi 

ESO 

Joves 
Natxo 
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2a a 3a setmana casal: 

Bloc Curs Hora sortida Equip 

Bloc petits 

P3-P4-P5 

Súper Petits 
14h a Gavina Ari, Roger, Nadia 

1r i 2n 
Mitjans I 

14:00h Raul i Carla 

Bloc grans 

3r  
Mitjans II 

13:55h Elvira i Cristina 

4t i 5è Grans 

13:50h 

Joel, Silvia i Emma 

6è Súper 
Grans 

Pol, Eli, Miki i Cyndi 

ESO 
Joves 

Natxo i Oscar 

 

4a setmana casal: 

Bloc Curs Hora sortida Equip 

Bloc petits 

P3-P4-P5 
Súper petits - 

petits 
14h a Gavina Ari, Roger i Nadia 

1r-2n 
Mitjans I 

14:00h Raul i Emma 

Bloc grans 

3r-4t i 5è 
Grans 

13:55h 
Silvia, Cristina i 

Cyndi 

6è i ESO 
Joves 

13:50h Natxo i Miki 

 
5a setmana casal: 

Bloc Curs Hora sortida Equip 

Bloc petits 

P3-P4-P5 
Súper petits - 

petits 
14h a Gavina Ari i Cristina 

1r-2n 
Mitjans I 

14:00h Raul i Nadia 

Bloc grans 

3r-4t i 5è 
Grans 

13:55h Silvia i Cyndi 

6è i ESO 
Joves 

13:50h Natxo i Miki 
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Horari base del casal 

Aquest horari base que es presenta, és la guia que tenen l’equip a 

seguir, sobretot els dilluns i els divendres, cada grup l’adaptarà 

segons necessitats: 

HORA Activitat HORA Activitat HORA Activtat 

07:30  ACOLLIDA 10:00 Activitat 1 13:00 “Manguerazo” 

09:00 
Comença el 

Casal 
11:00 

Esmorzar/ 

esbarjo 
14:00 

Finalitza el 

Casal 

09:10 
Bon dia 

conjunt 
11:30 Activitat 2 

14:00 

a 16h 
MENJADOR 

09:30 
Bon dia per 

grups 
 

 

Normativa 

Pares, mares, tutors… 

- Deixar als infants i joves a l’hora convinguda. Es recolliran 

esperant a l’exterior de l’escola. 

- Complir amb els requisits per participar a l’activitat. 

- Per tenir atenció de secretaria caldrà demanar cita prèvia.  

- No entrar a l’escola si no és per indicacions de la direcció del 

casal.  

- En el cas que l’infant/jove s’hagi de medicar caldrà portar 

l’autorització d’un metge. 

- En cas de retard, absència o recollida abans de l’horari habitual 

d’activitat, cal avisar amb antelació. 

- Cap infant serà fotografiat sense l’autorització dels drets 

d’imatge. 

- Cap infant començarà el casal sense la inscripció i la 

documentació adjunta: fotocopia CatSalut i vacunes. 
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- Es disposarà de dos carnets amb les dades de l’infant, cal 

portar-lo per recollir als infants (BLOC PETITS). Aquests 

s’entregaran al principi del casal 

Infants i joves 

Tots els infants/joves, cada dia, han de portar MOTXILLA (no 

de cordes) amb: 

- Esmorzar - Banyador 

- Crema solar i Gorra - Tovallola 

-Ampolla d’aigua/cantimplora - Xancletes tancades 

- Tota joguina, material lúdic i  electrònic serà requisat i es 

retornarà al final del dia. 

- No es pot portar diners, aparells electrònics, reproductors, 

etc. En el cas de la pèrdua d’un objecte no permès, el centre no se’n 

fa responsable.  

- No està permès portar per esmorzar llaminadures, brioxeria 

industrial, begudes químiques. 

A les excursions, platja, piscina 

- Tots els infants del bloc de petits portaran una targeta/polsera 

amb el nom i telèfon del responsable (la farem des de Gavina). 

- Hauran de portar calçat adequat, esportiu, per anar pel carrer 

(les xancletes s’hauran de portar a la motxilla). 

- Les xancletes és recomanable que siguin tancades per a més 

seguretat dels infants i joves, les altres no son adequades sobre tot 

per estar en contacte amb l’aigua. 
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- Caldrà portar la samarreta del casal a totes les sortides dels 

dimecres. 

- Aquells infants i joves que disposin de la T-16 seria convenient 

que la portessin els dies de platja (només bloc grans) i sortides que 

siguin en transport públic. Els monitors i monitores es faran 

responsables d’aquestes i es retornaran al final del dia.  

- Algunes excursions seran amb autocar (no caldrà la T-16) i altres 

seran fins les 16h i 18h. En el següent quadre es detallen quines.  

- Els dies de sortida que siguin fins les 16h o les 18h, els infants 

hauran de portar esmorzar i dinar de casa i berenar (sortida fins 

les 18H). Excepte aquells que es quedin al menjador, que 

tindran un pícnic per dinar que haurem demanat al càtering 

contractat durant el casal.  

Planning de sortides 

Planning del casal per blocs – document adjunt i penjat a la web 

 

 

Sortides Casal 2022 – Els Dimecres 
Bloc Bloc Petits Bloc Grans 

Setmana/grup P3 a P5 1r i 2n 3r 4t i 5è 6è i l’ESO 

Setmana 1 
(29/06) 

Taller Natura Bolera 

Setmana 2 

(06/07) 

Colònia Güell (B.Petits: anada ferro B.Gran anada 

caminant / Tothom tornada autocar) fins 16h 

Setmana 3 
(13/07) 

Illa Fantasia(anada i tornada autocar)fins les 18h 

Setmana 4 

(20/07) 

Platja Gavà (amb 

autocar) 
Làser Tag  

Setmana 5 
(27/07) 

Salting Eroski Salting Almeda 
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Planning general per blocs 

PLANNING BLOC Petits (P-3 a 2n) 
SETMANA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Setmana 1 
Centre 
Interior 

Centre 
Exterior 

Taller 
Natura 

Piscina 
Centre 
Interior 

Setmana 2 
Centre 
Interior 

Centre 
Exterior 

Colònia 
Güell 

Piscina 
Centre 
Interior 

Setmana 3 
Centre 
Interior 

Centre 
Exterior 

Illa 
Fantasia 

Piscina 
Centre 
Interior 

Setmana 4 
Centre 
Interior 

Centre 
Exterior 

Platja 
Gavà 

Centre 
Interior 

(nit) 
Piscina 

Setmana 5 
Centre 
Interior 

Centre 
Exterior 

Salting Piscina 
Centre 
Interior 

PLANNING BLOC Grans (3r a ESO) 
SETMANA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Setmana 1 
Centre 
Interior 

Piscina Bolera Platja 
Centre 
Interior 

Setmana 2 
Centre 
Interior 

Piscina 
Colònia 
Güell 

Platja 
Centre 
Interior 

Setmana 3 
Centre 
Interior 

Piscina 
Illa 

Fantasia 
Platja 

Centre 
Interior 

Setmana 4 
Centre 
Interior 

Platja 
Làser 
Tag 

Centre 
Interior 

(nit) 
Piscina 

Setmana 5 
Centre 
Interior 

Piscina Salting Platja 
Centre 
Interior 

 

Menjador 

- L’horari de menjador és de 14:00h a 16:00h. Essent entre les 

15:30h i les 16:00 l’hora de recollida dels infants a l’entrada de 

l’escola.  

- És obligació dels responsables dels infants i joves comunicar 

qualsevol tipus d’al·lèrgia o intolerància que pugui tenir abans de 

començar el casal. I portar un certificat mèdic que ho indiqui. 
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- En el cas que algun dia l’infant no faci ús del servei s’haurà de 

comunicar abans de les 9h, máxim del mateix dia. (no es retorna 

l’import corresponent a aquell dia). 

- Quan es vulgui utilitzar el servei de menjador de forma 

esporàdica, s’haurà de comunicar el mateix dia o els dies que ja 

es sàpiga que es vol fer ús del servei, abans de les 09:00h. 

S’abonarà el cost que correspongui en efectiu en horari de secretaria. 

- En el cas que algun dia l’infant o jove porti una dieta diferent 

s’haurà de comunicar a les 09:00h d’aquell mateix dia.  

- Passats 15 min de les 14:00 hores els infants passen al 

servei de menjador i la família haurà d’abonar el preu de menjador 

esporàdic (9€) en efectiu durant l’horari de secretaria del casal 

El centre d’interès 

Aquest casal coneixerem La fàbrica de Núvols, de la qual és propietari 

Amancio Fiesta. Amancio és un home molt ocupat, amb molts negocis 

i per això ha buscat tres candidates per a que s’encarregui de la 

direcció d’aquesta. També ens explica que la màquina de fer núvols 

s’ha perdut i els seus engranatges. Per això, cada setmana ens 

visitarà un candidat/a diferent: Jo Win Sempre, Vis Aoro, Petronica 

Shell, als que com repte se’ls ha indicat trobar els engranatges i per a 

que des dels diferents grups valorem qui pot cobrir millor la plaça de 

director o directora. Cada setmana ens bolcarem a treballar diferents 

valors tipus: la cooperació, compartir, l’empatia, la comunicació, els 

hàbits saludables, l’ecologisme, els drets de les persones, entre 

d’altres... Com acabarà aquesta dolça història? 
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Dubtes i Contacte 

HORARI DE SECRETARIA ABANS DEL CASAL D’ESTIU: 

De dilluns a divendres: 

- Matins de 9h a 12:30h. 

- Tardes de 15:45h a 18:45h. 

 

 

 

Organitza:       Col·labora: 

 

      

 

 

 

  

CEIJ GAVINA 
Telèfon: 93 375 28 00 / 640578526 

Plaça Lindavista s/n 

08940 Cornellà de Llobregat 
web: www.ceijgavina.org 

E-mail: casalgavina@ceijgavina.org 


