
 



DOSSIER INFORMATIU  
 

HORARI 

El casal es durà a terme de dilluns a divendres de 9 del matí a 13 hores. També                  

s’ofereix servei d'acollida de 8h a 9h i de 13h a 14h, per els alumnes i les famílies que ho                    

requereixi 

 

EDATS 

El casal està pensat per a nens i nenes d’entre 5 i 12 anys 

 

DURADA 

El casal començarà el 28 de Juny fins al 30 de Juliol. Els alumnes podran assistir-hi de                 

forma completa o bé per setmanes.  

 

VALORS 

El casal treballarà els aspectes de la música més socials com la cooperativitat, el              

companyerisme, la creació i l’expressió artística, l’empatia, la diversitat, el respecte i la             

tolerància. 

 

TEMÀTICA 

Durant el transcurs de les setmanes, viatjarem cada setmana per un continent            

diferent on treballarem els aspectes més rellevants del ritme, melodia i art de cada un d’ells.                

Això ens portarà a crear i descobrir noves sonoritats i ampliar musicalment i de forma               

artística les habilitats de cada alumne, així com tallers grupals de percussió, dansa i creació               

d’arts plàstiques i jocs tradicionals de cada un dels països que treballarem. 

 

METODOLOGIA 

Separant els alumnes per edats, aprendrem jugant, creant, ballant, cantant i fent            

percussió.  

 

ESPAI 

L’escola Viulamúsica conta amb un total de 8 aules completament equipades amb            

tot el material musical necessari per a dur a terme les activitats així com un pati on es faran                   

les activitats d’exterior com, per exemple, activitats lúdiques, jocs d’aigua i tallers. 

 

 

 

 

 

 



QUÈ INCLOU EL CASAL 

El casal inclou, per als alumnes participants, tot el material que serà necessari per              

dur a terme els activitats musicals i de creació.  

 

 

QUE S’HA DE PORTAR?  

A part de la roba còmode per a dur a terme les activitats, els alumnes hauran de dur                  

en la seva motxilla diaria: 

● gorra 

● crema solar 

● cantimplora  

● esmorzar 

● roba de recanvi (si s’escau) 

● mascareta 

● gel hidroalcohòlic  

 

Per a les activitats d’aigua: 

● banyador 

● tovallola 

● roba de recanvi (si s’escau) 

 

COSES A TENIR EN CONTE 

● Cal portar una autorització especial si la persona que recull la nena o el nen               

de l’escola no és mare, pare o tutor/a legal 

● Per tal de realitzar les activitats amb la millor qualitat possible, es prega             

màxima puntualitat.  

● Caldrà avisar a l’escola si l’alumne no pot assistir al casal  

● Queda prohibit portar diners, joguines i material electrònic (tablets, mòbils,          

reproductors d’àudio, etc) al casal  

● En cas d’accident s’avisarà immediatament a la família de l’alumne i en cas de              

necessitar un trasllat, s’avisarà al servei d’emergències (112) 

● S’haurà de comunicar amb antelació i de forma rigorosa a l’escola si l’alumne             

pateix alguna al·lèrgia o enfermetat. 

● Si s’ha de subministrar un medicament durant les hores el casal, es            

imprescindible portar l’autorització materna/paterna i el medicament en        

qüestió. 
 

 

  



HORARI DEL  

 

 

*Els divendres seguirà vigent l’horari d’acollida de 8h a 9h i de 13h a 14h, però la 

organització del dia serà diferent ja que es durà a terme una Gimcana. 

 

 

CALENDARI D’ACTIVITATS 
 

 

 

 

ORGANITZACIÓ DE DIA (excepte divendres) 

HORARI ACTIVITAT 

8h-9h ACOLLIDA 

 
9h-10h 

 
DINÀMICA DE GRUP 

10h - 11h ACTIVITAT 
APRENENTATGE 

11h - 11:30h PATI 

11:30h - 12:30h ACTIVITATS CREATIVES 

12:30h - 13h JOC 

13h - 14h ACOLLIDA 

FIL CONDUCTOR PER SETMANES 

SETMANA CONTINENT VALORS 

SETMANA 1 AFRICA COMUNITAT / COOPERACIÓ / 
COMPARTIR - FER MÚSICA TOTS JUNTS 

SETMANA 2 AMÈRICA DIVERSITAT / RESPECTE / COMUNITAT 

SETMANA 3 ASIA ESFORÇ / TRADICIÓ I NOVETAT  

SETMANA 4 EUROPA IGUALTAT / SOLIDARITAT 

SETMANA 5 OCEANIA EMPATIA / TOLERANCIA 



 

 

 

 

 

BENVINGUDA AL CASAL! 

Durant aquesta jornada es faran activitats relacionades amb el grup i les dinàmiques             

d’aquest.  

 

ACTIVITATS D’AIGUA 

Durant la jornada es faran activitats on els alumnes es mullaran i per tant cal portar                

roba de bany i altres esmentat anteriorment 

 

ACAMPADA A L’ESCOLA 

Ens quedarem a dormir a l’escola i farem activitats nocturnes. 

  

             GIMCANA 

La gimcana es durà a terme al final de la setmana a mode de cloenda de les activitats                  

treballades durant aquella setmana. 

 

FESTA DE COMIAT 

Acomiadarem el casal amb un pica-pica de germanor, a càrrec nostre (no cal portar              

res). 

 DILL DIM DIC  DIJ DIV 

 
 

JUNY/ 
JULIOL 
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