
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CASAL IL·LUSIONS 2022 

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES 

EL NOSTRE ESPAI 
TOT UN MÓN PER DESCOBRIR 

CASAL PÚBLIC DE PALAFRUGELL 
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FUNCIONAMENT 

 

DADES BÀSIQUES 

El casal es farà a l’escola Torres Jonama, situada al Carrer de les Escoles, 10. 

Es tracta d’un casal públic en el que l’Ajuntament destina recursos organitzatius i una partida 
econòmica per facilitar l’accés de les famílies a les activitats que proposem. És també un casal 
inclusiu pel fet que acceptem totes les propostes d’inscripció, sent l’ordre d’arribada l’únic 
criteri que tindrem en compte a l’hora d’acceptar la inscripció. 

El primer dia de casal us presentarem el planning amb les activitats, que tenen dos grans 
objectius transversals: gaudir i aprendre. Per gaudir ens referim a la capacitat que tindrem de 
motivar als nens i nenes per tal que participin al màxim d’activitats possibles, ja que estan 
pensades per passar bones estones i enriquir-nos del que ens envolta. Per aprendre ens referim 
a descobrir noves maneres de fer les coses i d’interpretar el món. 

El planning serveix a nivell d’orientació, especialment per saber el tipus de calçat i roba que 
caldrà portar. Les activitats que hi consten són poc específiques, així mantenim viva la curiositat 
i la possibilitat d’adaptació. Les activitats que hi consten poden variar per diferents motius: 
meteorologia, interès i predisposició de grup, indisposició de serveis externs, etc. 
 

HORARIS I GESTIÓ DE PORTES 

El casal es divideix en 3 franges horàries*. 

    Acollida: de 8h a 9h. |  Matí: de 9h a 13h. |  Menjador: de 13h a 15h. 

*Els plannings només contemplen les activitats del matí. 

Sempre que ho desitgeu i us sigui necessari podreu assistir a la franja d’acollida i/o menjador de 
manera esporàdica. El preu diari de l’acollida és de 3€ i el del menjador de 8€. Caldrà pagar el 
servei per avançat, a primera hora del mateix dia. 

Mantindrem els accessos oberts durant un màxim de 20 minuts, el que implica tenir les portes 
obertes des de 10 minuts abans de l’hora fins a 10 minuts després. Si mai us trobeu amb la porta 
tancada ens podeu fer un truc al telèfon del casal (el trobareu al final d’aquest mateix 
document). 
 

QUÈ CAL PORTAR? 

• Roba còmode i per embrutar. 
• Calçat adient a les activitats del dia. 
• Aigua (imprescindible) i esmorzar de mig matí. 
• Banyador, tovallola i crema solar (es pot portar cada dia o deixar-ho al casal). 
• Piles carregades!!! 

És molt important marcar tota la roba i objectes amb el nom i cognom del nen o nena. 
L’organització del casal no es fa responsable del material que no sigui pròpiament del casal. 

  

Pels nens i nenes d’infantil: una capseta amb... 
una muda de recanvi i tovalloletes. 
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ORGANITZACIÓ 

 

EQUIP IL·LUSIONS 

Molt més que monitores de lleure. Il·lusions és un equip de persones formades, entusiastes i 
compromeses amb un projecte de fort component pedagògic i educatiu. Qui ens coneix sap que 
més que un equip, som una família. I així és com visualitzem el casal: un espai on compartir 
progressos i frustracions (per què no dir-ho). 

La nostra tasca principal? Acompanyar. Farem juntes un camí que ens ha de permetre gaudir de 
l’estiu. Portem mesos treballant per oferir-vos un casal exclusiu amb la voluntat de construir 
records de mil colors i formes diferents. Records d’aquells que ens fan ser millors persones. 

Aquest any l’equip està composat per més de 30 professionals, la majoria procedents del món 
social (integradores socials i educadores socials) i del món educatiu (mestres, tècniques en 
educació infantil i psicòlegs). 

El casal estarà dirigit per la Gina Bofill i comptarà amb en Pau López com a coordinador 
pedagògic. L’equip coordinador responsable del projecte està composat per 6 persones amb 
molta experiència disposades a fer el possible per garantir la qualitat. 
 

DISTRIBUCIÓ DE GRUPS 

Tindrem grups d’uns 20 participants que variaran segons les edats. El grup 1 serà el de nens i 
nenes que hagin fet P3 i el darrer grup (a l’espera de saber quantes inscripcions tindrem) serà el 
de nens i nenes que més grans. 
 

COVID-19 

Aquest any les mesures sanitàries vinculades amb la pandèmia han desaparegut, així que 
podrem fer un casal sense grups bombolla i sense mascaretes. Creiem que és important 
recuperar els vincles i les relacions que entre tots puguem tenir més enllà del grup. De ben segur 
això ens permetrà generar espais enriquidors que aquests darrers anys hem perdut. 

Tot i així, mantindrem una neteja acurada, una ventilació recurrent mentre siguem a l’aula i 
potenciarem les activitats a l’aire lliure. 

 

 

 

PROJECTE PEDAGÒGIC 

 

OBJECTIUS PEDAGÒGICS 

1. Conèixer estratègies per afavorir la gestió emocional i l’autoestima. 
2. Desenvolupar habilitats socials per sentir-nos millor amb les altres persones. 



3 
 

3. Fomentar el respecte a la diversitat com a base per construir relacions sanes i entorns 
saludables. 

 

PROJECTES EDUCATIUS 

Per poder donar resposta als objectius plantejats, desenvoluparem 3 projectes educatius que 
estaran presents al llarg dels dos mesos. 

Projecte Mirall. Espais diaris per mirar cap endins de forma natural i amb l’ajuda de 
recursos pedagògics. La prioritat serà l’acompanyament emocional. 

Projecte cultivar-nos. Gestió d’un hort per potenciar la responsabilitat individual, 
l’autonomia i l’organització. 

Projecte Nus. Inventarem comunitats i col·laborarem entre nosaltres, donant resposta 
a reptes comunitaris. 

També desenvoluparem un quart projecte exclusiu pels grups de primària. Aquest, però, no està 
relacionat directament amb els objectius, sinó que busca el reforç positiu: 

Projecte Lines. Les Lines seran les monedes del casal. Cada comunitat en podrà 
col·leccionar tenint en compte diferents aspectes com el respecte, la participació o la 
col·laboració amb altres comunitats. Al final de cada mes les Lines es podran bescanviar 
per 2 bosses de pols Holi, amb les que farem una festa de celebració. 

 

ACTIVITATS DESTACADES 

Excepte les colònies, totes les activitats que plantegem estan incloses en el preu. Les activitats 
que impliquen desplaçament amb autocar caldrà autoritzar-les a través d’un full que us farem 
arribar dies abans de l’activitat. 

El punt de trobada serà sempre el casal (escola Torres Jonama). 

Aquadiver | Primària | 12 de juliol de 9h a 16.30h. 

Planeta Màgic | Infantil | 13 i 14 de juliol de 9h a 16h. 

Nautilus | Tot el casal | 27 i 28 de juliol a l’horari habitual. 

Festa de l’escuma | Tot el casal | 29 de juliol a l’horari habitual. 

Inflables | Tot el casal | 8, 9 i 10 d’agost a l’horari habitual. 

Colònies | Tot el casal | 17, 18 i 19 d’agost | 97€. 

Butterfly Park | Tot el casal | 30 d’agost de 9h a 16h. 

 

 

 

 Correu electrònic: lleureillusions@gmail.com 
Pàgina web: www.il-lusions.cat 

Mòbil: 634 88 23 05 
Insta: @lleureillusions 

CONTACTE 


