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El casal d’estiu «Les lleones. Art, natura i emocions al bosc» s’adreça
a un màxim de 44 infants i joves entre 3 i 14 anys del municipi d’Albinyana i
rodalies.

El casal té una durada de 7 setmanes (del 26 de juny al 13 d’agost) i es realitza a 
dins del recinte de l’Aqualeón. Els espais que utilitzarem seran: aula de natura,
piscines (cada grup d’edats només anirà a les atraccions adequades per la seva edat),
espai laboratori i cuina, teatre, espais a l’aire lliure del mini-zoo i el bosc dels 
voltants.

L’horari del casal és de 9 a 13h amb opció d’acollida de 8 a 9h i de menjador (amb 
carmanyola de 13 a 15h)



Els objectius generals del casal d’estiu són:

-Conèixer l’entorn rural i les pràctiques socioculturals que el sostenen

-Potenciar la cura de l’entorn més proper

-Desenvolupar l'expressió artística i l'experimentació científica i culinària

-Estimular la cooperació en la nostra quotidianitat

-Promoure el respecte cap a la natura i les persones, la solidaritat i la 

corresponsabilització de les nostres accions diàries

-Aprendre anglès des de la quotidianitat.

 



DATES

-Del 26 al 30 de juny
-Del 3 al 7 de juliol
-Del 10 al 14 de juliol
-Del 17 al 21 de juliol
-Del 24 al 28 de juliol
-Del 31 de juliol al 5 d'agost
-Del 7 a l’11 d'agost

HORARIS

- Acollida de 8 a 9
- Casal de 9 a 13h
- Menjador (amb carmanyola) de 13 a 15h

ADREÇAT A:

-Nens i nenes de 3 a 12 anys
-Joves de 12 a 14 anys



Projecte educatiu
El casal d'estiu «Les lleones. Art, natura i emocions al bosc» s'estructura en un 
ambient diferent cada setmana (Exploradores del bosc, Enfarinem-nos, Un enciam, 
dos enciams, Fils i llanes, Plats del món, etc.). Plantegem un centre d’interès 
setmanal que ens permetrà anar-nos endinsant en el tema al llarg dels dies, 
motivant-nos a descobrir i conèixer coses noves. Així, en el casal utilitzarem el 
centre d’interès com un recurs educatiu per facilitar la motivació dels infants. En el 
casal, combinem activitats artístiques i creatives, gimcanes, experiments científics 
sorprenents, jocs cooperatius, activitats de cuina i excursions a la natura en torn a 
l'ambientació setmanal corresponent. D'altra banda, utilitzem l’anglès com a 
llengua vehicular  i tres dies a la setmana gaudim del parc aquàtic on realitzem el 
casal.
Per la realització dels tallers promovem l’ús de materials reciclats i naturals 
respectuosos amb el medi ambient i les persones.



Ambientació
Comencem cada setmana amb un misteri o pregunta que anem resolent de 
forma col·lectiva. Això ens portarà a fer un seguit d'activitats i experiments per 
anar explorant  les preguntes plantejades en grup i aprendre des de la 
vivencialitat.

Excursions
Un dia a la setmana fem una petita sortida pels voltants de l'espai del casal per 
tal d'explorar el nostre entorn i conèixer de ben a prop les plantes, els arbres i 
els animals que hi viuen. També aprofitem les sortides per recollir material 
natural que emprem en les activitats artístiques i de ciència.

Espai tallers
En els tallers experimentem i fomentem la creativitat i l'experimentació 
artística, científica i culinària a través d'activitats de descoberta. 

ACTIVITATS:



EXEMPLE D'UNA SETMANA DEL CASAL

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9-9:30 Benvinguda i 
presentació 
de la 
setmana

Benvinguda i 
jocs 
cooperatius

Benvinguda i 
jocs 
cooperatius

Benvinguda i 
jocs 
cooperatius

Benvinguda i 
jocs 
cooperatius

9:30-10:30 Taller de 
cuina

Excursió Taller d’art Espai taller: 
reciclatge 
creatiu

Taller de 
ciència

10:30-11 Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar

11-12 Parc aquàtic Activitat al 
bosc

Parc aquàtic Gimcana Parc aquàtic

12-13 Parc aquàtic Jocs d’aigua Parc aquàtic Gimcana Tancament 
de la 
setmana



SOBRE NOSALTRES

Aresta Cooperativa 

El nostre projecte d’educació en el lleure hibrida activitats experimentals, creatives i 
de descoberta amb metodologies participatives, cooperatives i divertides.

El nostre objectiu és promoure el respecte cap al medi ambient i les persones. 
Fomentem el coneixement del nostre entorn així com de les pràctiques comunitàries, 
pageses, ramaderes, artesanes, artístiques i científiques que en tenen cura i que 
posen la sostenibilitat de la vida en el centre.

Trobareu més informació del projecte a la web i al facebook:

arestacooperativa.com
https://www.facebook.com/laresta.flecacoop
Qualsevol dubte ens trobareu al 635081600

http://arestacooperativa.com/
https://www.facebook.com/laresta.flecacoop


Col·labora:

Organitza: 

Més informació a: arestacooperativa.com
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