
Campus Multiesportiu 2022
CASAL FAMILIAR VILADECAVALLS

Del 23 de juny al 29 de juliol
Del 29 d’agost al 2 de setembre 
De 6 a 14 anys
De 8 a 15 hores



LA NOSTRA PROPOSTA:

• Enguany serà un estiu especial. Els nostres nens i 
joves han treballat durant tot el curs escolar i ara toca 
gaudir de l’estiu i les activitats que us estem preparant 
han de servir per poder fruir de l’aire lliure amb ganes 
de passar-s’ho molt bé amb Il·lusió i actitud positiva.

• Nosaltres us proposem una estructura a on 
barrejarem activitats d’aprenentatge mitjançant la 
nostra bateria d’experiments i  activitats, lúdiques que 
ens permetin jugar, ballar i gaudir del temps d’estiu a 
més de activitats a la piscina i sortides molt atractives.

• Aplicarem tots els protocols i recomanacions que 
ens arriben des de les diferents institucions per tal de 
pal·liar els riscos d’infecció. Volem treballar segurs i 
això val per tothom que s’inscrigui com pels monitors 
responsables de les activitats.

OBJECTIUS: 

• Conjugar activitats d’aprenentatge ( plantejades 
amb caràcter lúdic) amb activitats de lleure i 
recreació. 

• Potenciar el treball emocional dels nostres infants i 
joves per donar màxima normalitat a les seves 
vides tot i les situacions viscudes en els darrers 
dies.



EL MODEL SETMANAL
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Aquesta matriu es genèrica i pot patir canvis per motius de programació o meteorològics
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ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Tot un llistat d’experiments adaptats a les edats dels participants per poder. Desenvolupar l’enginy, la 
descoberta, la reflexió i la posada en comú. (La tensió dels líquids, empremtes dactilars....)

Els experiments 

ACTIVITATS SORTIDES 
Per l’entorn caminant
7 de Juliol Parc d’atraccions TIBIDABO
21 de juliol Roc Roi a Vilanova. Vela- caiac i bany 

PISCINA 
Cada dia de la setmana. Cal portar banyador, tovallola o barnús, xancles, protector solar). Si porten el banyador 
des de casa, recordeu-vos de posar la muda interior. També una ampolleta amb aigua, TOT BEN MARCAT.

Un dia FESTA AMB INFLABLES AQUÀTICS.

RECOMANACIONS:  Recordeu que cada dia heu de portar esmorzar i una ampolla d’aigua (nom).
Cada dia roba de bany, tovallola i xancletes.
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