


Casal d’estiu 2017
Joc lliure i creativitat per a bebès
 

  Un espai de llibertat i respecte on estimar,         
  sentir, descobrir, experimentar, aprendre, imaginar,    
  crear,expressar-se, relacionar-se,… jugar.

  Del 26 de juny al 28 de juliol i del 4 al 8 de setembre

  Nens i nenes de 1 a 3 anys

  De 9 a 14h (acollida a partir 8.30h)

  Tota la informació i documentació a: www.el-cau.cat/casal
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La intenció

Al bell mig de l’Eixample hi ha un cau acollidor i estimulant on els 
nens poden jugar lliurement, sentir, descobrir, experimentar, aprendre, 
imaginar, crear, expressar-se, relacionar-se i, sobretot, divertir-se.
 

El cau és un espai viu i segur que convida 
a saltar, pujar, baixar, arrossegar-se, o 
transformar-lo amb la imaginació pròpia 
de cada infant.
 
Creiem en el joc lliure. El nostre repte 
és proposar un ambient i un material 
adequats per a que es doni en els nens 
joc espontani i natural.
 
L’ambient? En dues paraules: llibertat i 
respecte.

El material? La resposta és ben senzilla: 
el que provoca, el que genera ganes 
d’interactuar-hi. Una vegada presentat el 
material, deixem que els infants actuïn 
espontàniament, acompanyant-los i, si ho 
necessiten, ajudant-los a trencar el gel 
i proposant-los maneres de jugar.
 
Així doncs, podem dir que la nostra 
intenció és encendre la guspira del joc 
lliure i autònom. Donar joc i deixar jugar



 
Descoberta conjunta i joc lliure

•	 Panera dels tresors
•	 Joc heurístic
•	 Instruments musicals amb materials 

reciclats
•	 Panells d’activitat i sensorials
•	 Capses de teles de Montessori
…
 
Propostes creatives/artístiques:

•	 Projector amb imatges de la natura, 
paper d’embalar per la sala i pintura 
comestible

•	 Pintar amb xocolata
•	 Pintar amb gel
•	 Pintar amb diferents estris (paper de 

bombolles als peus,  corrons o blocs de 
fusta embolicats amb llana, pinzells 
fets amb plantes o espaguetis…)

•	 …
 
Propostes d’experimentació:

•	 Plastilina (casolana)
•	 Catifes de textures
•	 Caixes de llum
•	 Ampolles sensorials
•	 … 

Activitats conjuntes:

•	 Paper WC, caixes, pilotes,...
•	 Ioga, expressió corporal
•	 Psicomotricitat
•	 Contes i titelles.
•	 Projector interactiu
•	 …

Relaxació:

•	 Zona tova i còmode, sons relaxants, 
llum suau

•	 Massatges i carícies amb teles, pilotes
•	 …
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Activitats

La programació d’activitats està basada en les necessitats, interessos i 
capacitats dels infants de 1 a 3 anys.
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Pla diari

 
  8.30 a 9h Acollida

  9 a 9.30h Bon dia i descoberta conjunta
   Els pares o cuidadors podeu acompanyar als nens a   
   descobrir la proposta de joc lliure del dia (panera de  
   tresors, joc heurístic, panells sensorials,…). Us
   acomiadeu al vostre ritme iels deixeu jugant. Podeu   
   tornar a partir de les 11h.

  9.30 a 10h Joc lliure
   Creiem en el joc lliure. Prioposem ambients i materials  
   per a que es doni en els nens joc espontani i natural.  
   Els acompanyem intervenint el mínim possible.

  10 a 11h Experimentació, creativitat, art
   Proposem coses. Per experimentar, per potenciar la   
   imaginació, la creativitat,… Coses que estimulin    
   l’artista que tots portem dins.

  11 a 11.15h Convivència
   A qualsevol hora a partir de les 11h teniu la    
   possibilitat de venir a compartir experiències amb el
   nen.La resta del matí compartirem l’espai amb les   
   famílies que vinguin a jugar aquell matí.
   Un ambient divers on aprendre a conviure en llibertat i  
   amb respecte.

  11.15 a 12h Juguem tots junts
   Creiem en el joc lliure.Tallers sensorials, psicomotrius,  
   d’expressió corporal, dansa,… Experiències en grup en les  
   que podreu participar: taller paper wc, caixes, espaguetis 
   de colors,…

  12 a 13h Nets i a dinar
   Hàbits d’higiene i a dinar. Cada nen ha de portar el seu  
   dinar de casa.

  13 a 13.45h Relaxació en grup
   Il·luminació suau, música relaxant, massatges amb mocadors
   i pilotes.Veniu, si podeu, arelaxar-vos una estona amb el  
   vostre bebè.

  13.45 a 14h Fins demà
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L’equip

Loren Tresserra Massé
Director del cau
 
Èlia Roca Tarrasón
Educadora infantil
 
Montse Pérez Pous
Monitora de lleure
 
Vanessa Irigaray
Educadora infantil
 
Dámaris Pires Román
Directora de lleure
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Informació

 
Dates
 
El casal s’organitza en 6 torns setmanals 
independents: última setmana de juny, tot 
juliol i primera setmana de setembre.

Darrera juny:   26 a 30 de juny
Primera juliol:  3 a 7 de juliol
Segona juliol:  10 a 14 de juliol
Tercera juliol:  17 a 21 de juliol
Quarta juliol: 2 4 a 28 de juliol
Primera setembre:  4 a 8 de setembre
 
 

Horaris
 
L’horari del Casal serà de 9:00h a 14:00h
Acollida a partir de les 8.30h
 
 
Flexibilitat
 
Les famílies tindreu la possibilitat de 
estar amb els nens jugant iacomiadant-
se	fins	a	les	9.30h.	Llavors	deixareu	als	



nens jugant i experimentant amb nosaltres 
durant una hora i mitja.
A partir de les 11h podeu tornar quan vulgueu 
i acabar de passar el matí acompanyant al 
vostre	fill	en	les	activitats	que	quedin	
(juguem en grup, dinar, relaxació).
 
La idea es proposar un horaris i una 
programació	 prou	 flexible	 com	 per	 a	 que	
s’adapti a les necessitats de cada família.
 
A partir de les 11h podran entrar també 
altres famílies (amb nens de 0 a 3 anys 
i germans) a jugar. D’aquesta manera 
disposarem d’un ambient divers on conviure 
i compartir.
 
Si no heu pogut venir abans, de 13.45 a 
14h us estaran esperant.

 

Serveis i preus
 
Casal

9.00 a 14.00h

Mínim 12 nens màxim 16 nens
(2 grups de 6 a 8 nens)

185€/setmana

Acollida

8.30 a 9.00h

30€/setmana

El dinar l’han de portar de casa.
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Inscripcions
 
Inscripcions	obertes	del	24	d’abril	i	fins	
el 26 de maig.
 
Descarregueu-vos	 la	 fitxa	 d’inscripció,	
ompliu-la i porteu-la al cau (Villarroel 
237, Barcelona) o envieu-la a casal@
el-cau.cat juntament amb la fotocòpia 
de la targeta sanitària i del carnet de 
vacunació	 actualitzat	 o	 certificat	 mèdic	
del nen/a.
 
El pagament és pot fer presencialment al 
cau en metàl·lic o targeta o bé, fer-ho 
mitjançant transferència bancària.
 
Tota la documentació la teniu disponibler 
al cau o a la web
www.el-cau.cat/casal
 
Si no es pogués portar a terme el casal 
alguna setmana per no arribar al número 
mínim de nens apuntats (12), el dia 29 de 
maig anunciaríem la cancel·lació d’aquell 
torn i retornaríem els diners als que 
s’haguessin inscrit.



El cau
Villarroel 237
Barcelona 08036
93 700 44 67
casal@el-cau.cat
--
www.el-cau.cat
@elcau237


