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P3 a 3r EP

Totes les activitats giraran al voltant de la temàtica: Els pirates i el Mar

Mediterrani. 

Aquest any navegarem amb el pirata Pocapor i el nostre vaixell Pam-i-

Pipa per les immensitats del Mar Mediterrani i per tots els països que

l'envolten, perseguint el malvat pirata Barbatrunyit, vivint grans

aventures i havent de resoldre misteris, enfrontar-nos a personatges

malvats i, fins i tot,  guanyar unes olimpíades gregues. 

El casal durarà cinc setmanes, del 27 de juny al 29 de juliol. 
L'horari serà de 9 a 13 h.

Tot i que pot variar, segons el temps meteorològic, la planificació serà

la següent:

QUE FAREM`
CASAL ESTIU

Emporta't una
magnífica

samarreta del
Casal!

DILLUNS         DIMARTS         DIMECRES        DIJOUS        DIVENDRES

9 a 9.30 h
Benvinguda
Activitats de
Bon dia!

Mural dels
pirates
(tallers)

9.30 a 10.30 h

Les cadires
cooperatives

(jocs)

11 a 12 h

Jocs d'aigua Joc de pistes Jocs d'aigua
Busquem

el tresor

Gimcana de

l'aigua
12 a 13 h

Esmorzar10.30 a 11 h

Benvinguda
Activitats de
Bon dia!

Benvinguda
Activitats de
Bon dia!

Benvinguda
Activitats de
Bon dia!

Benvinguda
Activitats de
Bon dia!

Un pirata de
fang

(tallers)

Bombes de
llavors

(tallers)

Atrapa
somnis
(tallers)

Menjar de
pirates!

El director
d'orquestra

(jocs)

Els taurons
(jocs)

Pintem cares Gimcana de
l'aigua

No t'ho perdis, l'aventura està assegurada!

Organitza:



3r EP a 6è EP

Organitza:

DILLUNS         DIMARTS         DIMECRES        DIJOUS        DIVENDRES

9 a 9.30 h
Benvinguda

(joc per iniciar
la setmana)

Pòster dels
pirates

9.30 a 10.30 h

Busquem
el tresor

(jocs)

11 a 12 h

Jocs d'aigua Joc de pistes Jocs d'aigua Photocall
Gimcana de

l'aigua
12 a 13 h

Esmorzar10.30 a 11 h

Escultura 

humana
(jocs)

La foto 

idèntica
(jocs)

Memoritza la
tripulació

(jocs)

Descobrir
Jeroglífics

Activitat
disfresses

Atrapa somnis
(tallers)

La presa
capturada

(joc)

Menjar de
pirates!

Fem
d'actors!

(jocs)

Què prendries en
una illa?

(jocs)

Scape room Gimcana de
l'aigua

Estoig amb llapis, goma, maquineta, colors, pegament i tisores. 

Cantimplora amb el nom posat. 

Gorra amb el nom posat. 

Esmorzar en un recipient o embolcall amb el nom posat. 

Calçat còmode per jugar. 

Muda de recanvi per als alumnes de P3 i P4 (samarreta,

pantalons i roba interior). Caldrà canviar-la quan s'utilitzi. 

Banyador amb el nom posat. 

Xancletes amb el nom posat. 

Tovallola amb el nom posat. 

 INICI SETMANA

DIARI 

DIES DE JOCS D'AIGUA 

QUE CAL PORTAR`

*Es duran a terme els protocols vigents per la situació del moment.



En aquest campus podrem gaudir 100% del bàsquet i millorarem  les

nostres tècniques: tir, bot, defensa, joc de peus... Ho farem amb 

 entrenaments de tecnificació, entrenaments individuals,

competicions 

i molt més!

El casal durarà cinc setmanes, del 27 de juny al 29 de juliol. 
L'horari serà de 9 a 13 h.

Tot i que pot variar, segons temps meteorològic, la planificació serà la

següent:

CAMPUS BÀSQUET

4t EP a 2n ESO

DILLUNS         DIMARTS         DIMECRES        DIJOUS        DIVENDRES

Esmorzar

9 h

9.10  a 9.45 h

9.45 a 10.15 h

10.15 a 11 h

11 a 11.20  h

Entrada Entrada Entrada Entrada Entrada

Escalfament +

dinàmics

Escalfament +

dinàmics

Escalfament +

dinàmics

Escalfament +

dinàmics

Joc

escalfament

Joc 

escalfament

Joc 

escalfament

Joc 

escalfament

Tecnificació:

el joc de peus

Tecnificació:

el bot

Tecnificació:

defensem

Tecnificació:

sortides 

Tecnificació:

millorem el tir

Entrenament

específic

Entrenament

competició

Entrenament 

competició

Entrenament

específic

Entrenament

específic

Entrenament

específic

Competició

amb aigua

Entrenament

específic

Escalfament

+ dinàmics

Joc 

escalfament

 

11.20 a 12 h

12 a 13 h
Entrenament 

competició

Entrenament 

competició

QUE FAREM` Emporta't una
magnífica

samarreta del
Casal!

Organitza:

*Es duran a terme els protocols vigents per la situació del moment.



Cada jugador i jugadora haurà de portar la seva pilota amb el nom 

posat dins una bossa també amb el nom posat. La pilota la podran 

deixar durant tota la setmana l'escola. 

Cantimplora amb el nom posat. 

Gorra amb el nom posat. 

Esmorzar en un recipient o embolcall amb el nom posat. 

Una peça de fruita.

Calçat còmode per jugar. 

Muda de recanvi (samarreta, pantalons i roba interior). Caldrà 

canviar-la quan s'utilitzi. 

Banyador amb el nom posat. 

Xancletes amb el nom posat. 

Tovallola amb el nom posat. 

 INICI SETMANA

DIARI 

DIES DE JOCS D'AIGUA 

QUE CAL PORTAR`

Introduirem els hàbits d'un entrenament diari. Un bon escalfament és molt

important cuidar el nostre cos i evitar les lesions. Les sessions

d'entrenament són per millorar i per això cal estar molt concentrats i

concentrades i venir amb moltes ganes d'aprendre.

És molt important estar ben hidratats i hidratades, tindrem molta calor i cal

portar molta aigua i també una peça de fruita, després de la segona sessió

d'entrenament realitzarem una parada per poder menjar aquesta peça de

fruita per poder acabar el dia amb energia!

FOMENTEM HABITS`



En el cas de famílies que tingueu un infant a la Llar i un altre

que vagi al Casal o Campus, podeu entrar per qualsevol de les

dues portes (Pin i Soler o Rovira i Virgili) i fer el circuit intern

per l'escola. 

ENTRADA

7.30 a 8.50 h. Per als alumnes d'acollida, l'entrada serà pel c/

Rovira i Virgili.

8.50 a 9.10 h. Entrada per la porta de l'Activa Mutua, tant pel casal

d'estiu com pel campus de bàsquet.

 

RECOLLIDA  

12.50 a 13 h. Recollida per la porta de l'Activa Mutua.

14.40 a 15 h. Per als alumnes que es queden al menjador, la

recollida serà per la cantonada Rovira i Virgili amb Estanislau

Figueres.

GERMANS CASAL + GERMANS LLAR 

AUTORITZACIÓ RECOLLIDA (per tots els alumnes) 

AUTORITZACIÓ ESTIU CARMELITES (només per alumnes externs)

FORMULARI DE DADES I IMATGES (NOMÉS ALUMNES EXTERNS

DOCUMENTACIO
REQUERIDA

ENTRADA I  RECOLLIDA

Ens ho passarem més que bé!
 

´

ATENCIÓ: ELS ALUMNES DE L'ESCOLA FAREU
l'AUTORITZACIÓ ESTIU CARMELITES I DADES I IMATGES PER
EDUCAMOS

https://forms.gle/2Up2owKoE2oC7PzF7
https://drive.google.com/file/d/1yh9pkxh7pHjslHy3rGxLnQTrildtSuPK/view?usp=sharing
https://forms.gle/3DAyvKdsD3HSWuzW8
https://twitter.com/carmelitestgn
https://www.facebook.com/carmelitesmdctgn/
https://www.instagram.com/carmelitesmdctgn/
https://www.youtube.com/channel/UCpR-G9gK7oDQQ8OuZsPHCYQ/featured
https://www.pinterest.es/carmelitestgn/
https://t.me/carmelitestgn

