
 

 

     Casal de tardes: ELS AJUDANTS DELS DETECTIUS. 

 

Durant les tardes de juny i a través d’aquest fil conductor farem diversos tallers.  

Cada monitor es convertirà en detectiu a l’entrada del casal. Volen completar un mapa que 

estarà representat en un mural, a través de tallers. Per a poder-ho aconseguir necessiten ajuda. 

dels nens i les nenes que  participin al casal. Aquests es convertiran en ajudants que aniran 

superant  el recorregut del mapa.  

Cada dia farem un taller per grup com de tallers d'emocions, creatius i plàstic, de jocs i esports, 

de cooperació, d’experimentació, de jocs d'aigua,... 

Les activitats estaran adaptades a les edats dels infants i els de primària també faran 

competicions esportives.  

Com ho organitzarem: 

A les 15h els/les monitors/es recolliran als participants per grups al menjador. Es passarà llista i 

s’explicarà el que es farà. 

Per començar l’activitat els participants hauran de trobar un pergamí que estarà amagat en algun 

lloc del pati, on hi trobaran com superar les caselles del mapa.  

A la sortida, a les 16,30h, cada grup d'infants s’esperarà en rotllana fins que els vinguin a buscar 

per la porta principal de l'escola. 

Si hi ha algun alumne de primària que marxi sol serà imprescindible que ens facilitin l’autorització 

de les famílies. 

Els infants que utilitzin servei de ludoteca es quedaran amb la monitora.  

A qui va dirigit? 

Per infants d’educació Infantil I primària 

Horaris? 

Casal de tardes durant la jornada intensiva de juny de 15-16,30h. 

Hi haurà servei de ludoteca fins les 18h que es pagarà a part. 

 Com es fan els grups? 

Els grups es divideixen per les edats, o similars, dels infants.  

Ens interessa que els grups no siguin gaire nombrosos per així poder treballar d’una forma més 

individualitzada, per tant si hi ha molts infants de la mateixa edat es farà més d’un grup.  

Relació educadors/es famílies 

Hi haurà una coordinadora que atendrà a les famílies, a la sortida del casal, per informar del que 

calgui o atendre-les en cas de necessitat. 


