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1. INFORMACIONS PRÈVIES   
  

1.1. Història de l'Associació  
 

L'Associació Educativa Joggi Dalmar sorgeix  com a resultat de la relació entre un grup de 

monitors/es i especialistes que treballen amb nens/es de Bellvitge (L'Hospitalet de Ll.) fent 

activitats del lleure dins d'un marc sòcio-cultural  fruit de la immigració. 

Monitors i especialistes funden l'Associació d’animadors del Lleure Trencaclosques l'any 1987  i, 

finalment, l’Associació Educativa Joggi Dalmar l’any 2004. 

Al principi es distingeixen dues formes de treballar: la que prefereix una educació humanista 

basada en la transmissió d'hàbits i comportaments (monitors) i, la que aposta per aconseguir una 

formació tècnica el més acurada possible (especialistes). 

Amb el temps assimilem tècnica i humanisme als nostres programes, investiguem metodologies 

que aglutinin tots dos aspectes en igual mesura i afegim un alt component lúdic al nostre treball, 

ja que totes les societats o grups que prenem a forma d'exemple utilitzen el joc com a pilar 

fonamental en la formació dels seus individus. Així, els membres de l'Associació arribem a 

concordar els tres criteris que fonamenten la nostra filosofia educativa fins avui dia:  

El joc és un mitjà excel·lent per a l'aprenentatge i la comunicació.  

Una bona educació requereix: comunicació amb respecte, transmissió de coneixements en 

progressiva dificultat, coherència i claredat.  

Tota metodologia s'ha d'actualitzar per tal de no perdre vigor.  

 

1.2. Filosofia educativa  

L'estiu és, sobretot per a la canalla, sinònim de: sol, platja, aigua, lleure, esbarjo, aventures, 

acció, diversió, vacances... I als nostres casals ens agrada fer realitat aquestes perspectives. 

Les persones que inscriuen els seus fills a un Casal d'estiu esperen, com a mínim: que estiguin 

en bones mans, que s'ho passin bé, i que rebin una educació el més correcta possible. 

L'experiència ens ha ensenyat que el nivell de formació educativa es troba íntimament  lligat a 

l'índex de satisfacció de la persona/es a educar. En base a aquest criteri establim dues prioritats: 

satisfer els nostres usuaris, i transmetre un conjunt de valors educatius que els madurin com 

a persones lliures i respectuoses. 

I com que cada persona és un pou d'inquietuds i anhels diferents, les activitats del Casal  són 

variades pel que respecta a dinàmica (Tranquil·les, reposades, actives, mogudes...) i a 

temàtica (Esportives, artístiques, intel·lectuals, manuals...). 

Per tal de "vestir" les activitats, el Casal s'ambienta amb una història - adaptada als diferents 

grups d'edat- que procura estimular la imaginació, incitar la curiositat i provocar emocions. Un 

centre d’interès articula les activitats i revesteix la història de sentit pràctic. 
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Per quadrar tot això, cada any composem històries relacionades amb la realitat infantil, 

actualitzem l'oferta d'activitats, treballem amb bons/es professionals, enllestim els preparatius 

amb prou antelació, i aportem un coordinador/a que vetlla per la qualitat del Casal i el benestar 

dels nens/es.  

 

1.3. Justificació Projecte 2023  “KÀMPAR KÒRRE” (El desafiament de ser nen) 

La infantesa és el camí que tota persona ha de fer per arribar a l’edat adulta. No es pot escollir, 

ni s’hi pot renunciar a recórrer-lo. És tan ineludible com ho són les necessitats biològiques, 

físiques, o sexuals, la qual insatisfacció pot influir indubtablement, tant en el desenvolupament 

de la nostra persona, com en la nostra salut.  

La infantesa és una etapa crucial –per sobre de l’adolescència, la joventut, o l’edat adulta-, ja 

que el seu desenvolupament influirà decisivament  en la trajectòria de cada persona durant 

la resta de la seva vida. 

El progrés personal de cada infant està íntimament lligat a la seva capacitat de captació, així 

com al seu grau de curiositat -propi i diferent en cadascun de nosaltres-, al seu entorn, a les 

seves relacions socials - familiars, escolars i amicals -, i a les condicions específiques de les 

que disposi per expressar-se. 

Enguany, al Casal volem incidir en el progrés personal de cadascun dels nostres clients. Com?: 

-Revifant la seva capacitat de captació amb propostes lúdiques, esportives i manuals, que 

despertin la seva curiositat,  

-Facilitant-li un entorn favorable, en el que pugui desenvolupar les seves relacions d’amistat, i 

-Portant a terme un programa d’activitats que cultivi a parts iguals el seu cos, i la seva riquesa 

expressiva. 

O, com dirien els nostres avis: “Doneu a la canalla camp per córrer. I no us hi fiqueu”. 

Si algú de vosaltres ha tingut l’oportunitat -com qui escriu- de jugar al carrer, quan era petit, amb 

els seus amics del barri, comprendrà perfectament del que estem parlant. 

 

1.4. Objectius  

A-Viure una gran aventura.  

B-Gaudir dels plaers de l'estiu.  

C-Adquirir informacions i coneixements que ens donin una visió més precisa del món on vivim. 

D-Portar a terme experiències relacionades amb els jocs al carrer i l’esport. 

E-Contribuir a l’augment de l’autonomia personal dels nens del Casal.  
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2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  
  

Activitats  
  

2.1.Plantejament   
  

El caire de les activitats és eminentment lúdic, ja que a través del joc els infants entenen i es 

comuniquen amb el món que els envolta. Gràcies al joc, els més grans podem transmetre 

comportaments, actituds, informacions, costums... cultivar la imaginació (Qualitat que manté viva 

l'essència de tota societat) i consolidar la formació integral de les persones. Per tal d'aconseguir 

aquesta consolidació estructurem les activitats en blocs temàtics que contemplen les vessants: 

física, psíquica i humana. 

 

 
Vessant d'influència 

Blocs temàtics Física Psíquica Humana 

 Jocs   Acció   Emocions   Formació  

Expressió  Desenvolupament cos   Emocions   Comunicació  

Manipulació   Coordinació corporal   Motricitat   Coneixement  

Excursions   Moviment   Obertura mires   Contacte amb l'entorn  

Aventura   Acció   Excitació   Maduresa  

Ecologia   Sanitat   Consciència   Respecte  

Racons   Llibertat d’acció   Satisfacció   Convivència  

Inter-edats   Moviment   Aprenentatge   Relació  

Esports    Esforç    Superació personal    Joc d'equip  

 

La intensitat en l'aplicació de cada bloc depèn de les prioritats específiques que cada monitor/a 

es planteja amb el seu grup.  

 Així, a l'hora de planificar activitats, donem al nostre equip una sèrie de paràmetres referencials:  

Han de ser senzilles, de fàcil comprensió.  

Han de ser mal·leables, amb possibilitat d'adaptació.  

Han de ser personalitzades, tenint en compta les característiques del grup i l'espai on es faran.  

Han de ser atractives per tal de mantenir l’interès.  

Han de ser realistes, ni molt ambicioses ni molt modestes.  

Han de tenir una qualitat tangible pels nens/es.  

 



6  

  

2.2.Centre d’interès / Ambientacions     

(Yamomani, Piratiyes, Delíbriums) 

El Centre d’interès general serà “EL JOC AL CARRER”. Amb la idea de transmetre la 

forma, i les sensacions d’aquells temps en que la canalla podia disposar del carrer com 

a lloc de divertiment i aprenentatge. Fora de casa s’adquiria, sense cap mena de dubte, 

una bona part de la maduresa que seria necessària per a l’edat adulta. 

 

Les ambientacions que portarem a terme seran, segons els grups d’edat: 

YAMOMANI Un grup de nens, pertanyents a una tribu de l’Amazones encara 

desconeguda per a la resta del món, travessa la jungla a la recerca d’un lloc amagat en 

el que... (petits, de 3 a 5 a.) 

PIRATIYES El capità del “Tempesta”, Florín Floràn, porta a la seva tripulació a la recerca 

del tresor amagat del corsari Joan Tanamera. Junts recorreran el Mar de les Antilles, i 

arribaran a llocs on hauran de... (mitjans, de 6 a 9 a.) 

DELÍBRIUMS Una data: 16 de juliol de 1212, una batalla: Las Navas de Tolosa; Un grup 

d’elit, composat per gents de l’Edat Mitjana, que ha de recórrer mig món per trobar, el 

Delíbrium Tremens, un llibre de màgia i alquímia que pot fer superpoderós al seu 

poseidor. No obstant... (grans, de 10 a 16 a.)  

 

2.3.Centre/s d'interès segons grups d'edat   

 
Yamomani Piratiyes Delíbriums  

3 a 5 anys 6 a 9 anys 10 a 16 anys  

 

Dedicarem cada setmana a la realització d’entre una i tres activitats de caire lúdic, i/o 

manual. Per altra banda, i seguint el ritme esportiu iniciat l’any passat, aprendrem i practicarem, 

cada dia de la setmana, un esport diferent. Així, segons el grup d’edat, el temps del matí 

dedicat a les activitats dirigides (11h a 13h) es distribuirà de la forma següent: 

-1 hora per l’àmbit manual o lúdic, més 1 hora per l’àmbit esportiu, en els grups de petits i 

mitjans, i 

-Segons afinitat -lúdic/manual o esportiva- en el grup de grans. Els Delíbriums escolliran cada 

matí l’àmbit en el que realitzaran l’activitat de la jornada, amb el sol compromís d’enllestir allò 

que hagin escollit.   
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2.4. Activitats concretes segons grups d’edat (Poden variar segons dinàmica de grup) 

 

YAMOMANI, PIRATIYES (3 a 9 anys) 

1ª SETMANA (26 al 30-6)  

26-6- Carrer: Platja, escultures a la sorra: Construïm una ciutat inventada. Esport: Curses a la 

sorra 

27-6- Carrer: Benvinguda al Casal (Jocs de coneixença mutua, relacionats amb l’entorn on viuen 

els nens). Esport: Partit de futbol 

28-6- Carrer: Manualitats amb cartró. Esport: Iniciació al bàdminton 

29-6- Carrer: Jocs de carrer (Esllavissadors).  Esport: Juguem a pillar, amb diferents 

modalitats. 

30-6- Carrer: Jocs de carrer variats. Esport: Fem gimnàstica acrobàtica. 

 

2ª SETMANA (3 al 7-7)   

3-7- Carrer: Manualitats amb teixits. Esport: Campionat amb curses de 100 i 200 mtrs. 

4-7- Carrer: Platja: Castells medievals a la sorra. Esport: Practiquem el frontó, tant amb mans 

com amb raquetes, i el tennis taula. 

5-7- Carrer: Manualitats amb teixits. Esport: Aprenem els rudiments del base ball 

6-7- Carrer: Jocs de carrer (Baldufes) Esport: Juguem al mata conills. 

7-7- Carrer: Gimkana de jocs de carrer de tot el Casal. Esport: Fem tables de gimnàstica sueca. 

 

3ª SETMANA (10 al 14-7)   

10-7- Carrer: Teatre. Esport: Salt de longitud, i salt d’alçada 

11-7- Carrer: Dibuix. Esport: Fem partits de bàsquet 

12-7- Carrer: Platja: Paisatges del món (selva, desert, planura, muntanya, bosc, platja, poblat, 

pol nord, Penya-segats). Esport: Practiquem el tir amb arc i els dards. 

13-7- Carrer: Retallem a la manera oriental Esport: Campionat de llançament de pedres amb 

les modalitats de distància i punteria. 

14-7- Carrer: Olimpíades de tot el casal (O mercat de bescanvi, si n’hi la canalla es mostra 

disposada)      

    

4ª SETMANA (17 al 21-7)    

17-7- Carrer: Els monitors expliquen històries. Esport: Triple salt, i llançament de pes (garrafa 

amb pedres a dins). 

18-7- Carrer: Filmem una peli Esport: Iniciació al tennis i al pàdel. 

19-7- Carrer: Jocs de carrer (Chapas). Esport: Campionat de bàdminton. 

20-7- Carrer: Platja. Reproducció de jocs de carrer a la sorra. Esport: Campionat de tirar de la 

corda. 
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21-7- Carrer: Jocs d’aigua de tot el Casal.   

5ª SETMANA (25 al 29-7):  

24-7- Carrer: Platja, escultures a la sorra: Lliure expressió. Esport: Curses a la sorra  

25-7- Carrer: Papiroflèxia. Esport: Campionat de petanca.  

26-7- Carrer: Jocs de carrer (Patins/Esllavissadors). Esport: Campionat de dards 

27-7- Carrer: Ballem. Esport: Partida de mata conills 

28-7- Carrer: Festa fi Casal (Batalla d’aigua a la platja). Avis i àvies del Casal ens parlem de com 

i on jugaven quan eren petits. 

 

DELÍBRIUMS TREMENS (10 a 16 anys) 

1ª SETMANA (26 al 30-6)  

26-6- Carrer: Platja, escultures a la sorra: Una ciutat inventada. Esport: Curses a la sorra 

27-6- Carrer: Benvinguda al Casal (Jocs de coneixença. Esport: Partit de futbol 

28-6- Carrer: Manualitats amb cartró. Esport: Iniciació al bàdminton 

29-6- Carrer: Jocs de carrer (Esllavissador).  Esport: Juguem a pillar, amb diferents modalitats. 

30-6- Carrer: Jocs de carrer. Esport: Fem gimnàstica acrobàtica. 

 

2ª SETMANA (3 al 7-7)   

3-7- Carrer: Ballestes. Esport: Campionat amb curses de 100 i 200 mtrs. 

4-7- Carrer: Platja: Castells medievals a la sorra. Esport: Practiquem el frontó, tant amb mans 

com amb raquetes, i el tennis taula. 

5-7- Carrer: Ballestes. Esport: Aprenem els rudiments del base ball 

6-7- Carrer: Ballestes Esport: Juguem al mata conills. 

7-7- Carrer: Gimkana de jocs de carrer de tot el Casal. Esport: Fem tables de gimnàstica sueca. 

 

3ª SETMANA (10 al 14-7)   

10-7- Carrer: Avions de paper. Esport: Salt de longitud, i salt d’alçada 

11-7- Carrer: Chapas. Esport: Fem partits de bàsquet 

12-7- Carrer: Platja: Paisatges del món (selva, desert, planura, muntanya, bosc, platja, poblat, 

pol nord, Penya-segats). Esport: Practiquem el tir amb arc i els dards. 

13-7- Carrer: Papiroflèxia creativa Esport: Campionat de llançament de pedres amb les 

modalitats de distància i punteria. 

14-7- Carrer: Olimpíades de tot el casal (O mercat de bescanvi, si n’hi la canalla es mostra 

disposada)         
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4ª SETMANA (17 al 21-7)    

17-7- Carrer: Bèlit (capsules d’ampolles). Esport: Triple salt, i llançament de pes (garrafa amb 

pedres a dins). 

18-7- Carrer: Bèlit (capsules d’ampolles)Esport: Iniciació al tennis i al pàdel. 

19-7- Carrer: Jocs de carrer (Idem, Xurro, bombeta, punteria). Esport: Campionat de bàdminton. 

20-7- Carrer: Platja. Construcció de “La piscina més guailis”. Esport: Campionat de tirar de la 

corda. 

21-7- Carrer: Jocs d’aigua de tot el Casal.   

 

5ª SETMANA (25 al 29-7):  

24-7- Carrer: Platja, escultures a la sorra: Lliure expressió. Esport: Curses a la sorra  

25-7- Carrer: Papiroflèxia. Esport: Campionat de petanca.  

26-7- Carrer: Gravat de fusta i pirogravat. Esport: Campionat de dards 

27-7- Carrer: Baldufes. Esport: Partida de mata conills 

28-7- Carrer: Festa fi Casal (Batalla d’aigua a la platja). Avis i àvies del Casal ens parlen de com, 

i on, jugaven quan eren petits. 

 

 

 

2.5. Setmana Especial  

Aquest nom se li dóna a la Setmana de Colònies (simultània amb la setmana d’activitats de casal 

al càmping 3 estrellas de Gavà) que passarem al Camping 3 estrellas Costa Brava, de Palamós, 

des del dilluns 17 al divendres 21 de juliol de 2023. Podran accedir-hi tots els nens del Casal, 

d’entre 6 i 16 anys, i en un nombre mai superior a 40 persones. Les activitats tornaran al voltant 

d’un centre d’interès relacionat –igual que al Casal- amb Els jocs de carrer i, en aquest cas, els 

enigmes. Així, desenvoluparem un Cluedo al qual participaran tots els membres de la Setmana 

Especial, i al qual s’haurà d’esbrinar qui ha estat l’assassí/na del gat del primer bungalow, així 

com l’arma, i el lloc del crim; Caminarem fins a les cales dels voltants -amb l’objectiu de banyar-

nos, i jugar-, deixant a l’elecció del grup les diferents alternatives; Durant les nits, abans de ficar-

nos al llit, jugarem “A la recerca del pendó” (Estratego), i a la batalla d’espelmes, escoltarem una 

història de por, i ens disfressarem per a la celebració de l’ordre del clau. I aprofitarem la bellíssima 

piscina del càmping; i tindrem molts bons àpats, i... 
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2.6. Racons  
  
Els Racons són activitats dirigides que abasten des del final de l’esbarjo personal després del 

dinar, fins a última hora, i que tenen com a característiques principals el joc i la relaxació.    

Després de dinar, tothom compta amb una estona, d’una mitja hora aprox.,  durant la qual juga 

–llegeix, observa, pensa...- lliurement, sigui sol, o acompanyat. A continuació monitors i ajudants 

organitzen els espais on es realitzaran els Racons del dia, que solen ser entre 2 i 4, segons els 

monitors disponibles. Els Yamomani romanen amb els seus monitors. La resta poden escollir 

entre seguir jugant lliurement, o participar dels racons preparats pels monitors. També tenen la 

possibilitat de muntar els seus propis racons, amb el material proporcionat per Joggi Dalmar. Un 

cop compromesos amb una activitat, vetllem per tal que hi romanguin fins a la seva finalització.  

Aquest Casal, aportarem 2 blocs de propostes, una relacionada amb el centre d’interès del Casal 

-jocs del carrer- i una altra més general, quedant de la manera següent:  

Jocs de carrer 

Taller de costura; Retallat a la manera oriental; Jocs clàssics de carrer: Chapas; Modalitats 

d’Idem, Bombeta i Xurro; Bèlit; undostrespicaparet...   

Racons generals 

Pàdel; Mini-golf; Estratego; Pirogravat; Gravat en fusta; Artesania (polseres, collars...); Cançons; 

Històries de por; Jocs (de taula, de carrer, del món...); Taller de lectura; Disfresses; Esports...I 

Joc de rol. 

 

 

2.7. Activitats conjuntes  
   

Joc de rol  

JOC DE ROL CASAL 2023  

 

Un dia incert del mes de juliol de l’any 1211, en Rodrigo Jiménez de Rada, bisbe de Toledo, es 

troba al claustre del Monestir de Santes Creus, a la comarca de l’Alt Camp de Tarragona. Informa 

a la seva audiència que el rei Alfons de Castella prepara una gran batalla per fer fora de la 

península a les forces almohades. Son aquests un grapat de fanàtics provinents del Nord 

d’Àfrica, molt ben dirigits per l’emir , el qual pare, Yusuf Al-Mansur, va vèncer 17 anys 

enrere a les tropes cristianes a la batalla d’Alarcos.  

 

https://drive.google.com/file/d/1jsQNXMAudBOKw4aeSZbZ2ZszCQ34suBk/view
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El bisbe comunica que, encara i que els sarraïns tenen un exercit gairebé invencible, ha hagut 

una descoberta que pot decantar la victòria cap el bàndol cristià: El Sochantre (copista) del 

monestir de Santes Creus s’ha trobat, amagat sota el folre d’un còdex d’origen desconegut, un 

mapa que indica la ruta per trobar la (Esperança Màgica)- coneguda pels savis 

com la Biblioteca amagada d’Hipàtia, i que, segons tots els indicis, es troba a l’oasi de 

Dunhuang, que és una població xinesa de la ruta de la seda .  

També es creu que dins d’aquesta enigmàtica instal·lació plena de valuosíssims pergamins i 

documents, es troba el , obra de l’alquimista grec PASI GOYAS. 

Encanteris com el TRASLATIO, el POLVORATUS, el VOLUNTAS, o el INTEMPORA; i pocions 

com la COMBÈSTIES, la TIRAPALÁNT, o la FOTALKAMP, són part del seu contingut. Segons 

alguns historiadors de l’Antiguitat, com TITO EFLUVIO, o PLINIOL VIEJO, el   va 

resultar decisiu en la caiguda de l’imperi romà. 

 

Rodrigo vol formar una expedició que viatgi des de Barcelona fins a Dunhuang, amb la missió 

de localitzar la biblioteca amagada, i de portar el cobejat llibre sa i estalvi fins a Toledo. 

“Oficialment” els viatgers portaran gra de Castella per vendre’l als creuats d’Antioquia. Amb els 

guanys obtinguts s’adreçaran a la Xina per tal de comprar seda, jade, lapislàtzuli, i espècies. Tres 

mil llegues (14.000 kilòmetres) de viatge, i poc més d’un any per recórrer-les. Rodrigo Jiménez 

s’acomiada amb aquestes paraules “Amb l’ajut de Déu, i la soldadesca que poso a la vostra 

disposició, espero veure-us a Toledo abans del proper estiu”. 

El bisbe lliure un munt de diners al seu amic Pere, l’abat de Santes Creus, per tal que organitzi 

l’expedició.  

 

Però...el bisbe no és l’únic que volen tenir el   al seu poder. 

AL NASIR, el cap almohade, no triga a ser informat pels seus espies, i prepara un escamot d’elit, 

composat pels seus millors homes de la Guardia Negra, amb la missió de seguir – i en cas 

necessari, d’eliminar - als expedicionaris, per tal d’aconseguir el llibre, gràcies al que “faran 

mossegar la pols als infidels cristians”. 

són un grup de bruixots, mags i alquimistes  que treballa a l’ombra, des 

de que l’església va prohibir la màgia i l’alquímia a terres cristianes. De ben segur que trobaran 

el mitjà d’incorporar als seus espies a l’expedició que ha de sortir de Barcelona.  

A l’altre extrem del Mediterrani, Theodôros I Laskaris, l’emperador de Bizanci, fa temps que està 

sobre la pista de la Biblioteca amagada d’Hipàtia. Vol utilitzar el  per vèncer als 

Croats, bàrbars arribats des del nord. La seva Guardia Varega, un contingent de guerrers vikings 

emigrats a terres gregues, serà un dur oponent a superar quan l’expedició passi -si és que encara 

existeix- per aquestes terres. 

http://4.bp.blogspot.com/-2nluC92ASQc/UwY5M_OeuRI/AAAAAAAABAA/pB5eFxOeLA8/s1600/Oasis+de+Dunhuang+(China)+en+la+Ruta+de+la+Seda.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-2nluC92ASQc/UwY5M_OeuRI/AAAAAAAABAA/pB5eFxOeLA8/s1600/Oasis+de+Dunhuang+(China)+en+la+Ruta+de+la+Seda.jpg
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I si, finalment, l’expedició aconsegueix arribar a Dunhuang, hauran d’esbrinar la manera d’entrar 

a la i, per suposat, trobar el . 

En resum, estem parlant d’una missió tan impossible com fantàstica. 

Les aventures de l’expedició, així com les situacions i vicissituds a les que es van sotmetre, venen 

explicades al llibre “CÓMOMELA MARAVILLARÍAYÓ”, obra que el mateix Rodrigo  Jiménez de 

Rada va escriure poc després de la batalla de las Navas de Tolosa (16 de juliol de 1212). 

Malauradament, el manuscrit no va veure la llum pública, perquè el bisbe el va ocultar, no sabem 

ben bé perquè.  

Aquelles persones que tingueu curiositat per conèixer aquest manuscrit esteu convidades a llegir 

l’únic exemplar – cal dir que en molt mal estat- que es conserva a la Biblioteca Dalmariana. 

 

Mercat de Bescanvi  

(Sempre i quan la canalla estigui disposada a participar-hi, i ho demostri aportant material per 

bescanviar al llarg de tota la setmana) 

Dediquem el matí del divendres de la 3ª setmana -aquest any el 14 de juliol-, durant el qual els 

nens de totes les edats bescanvien  jocs, joguines, llibres, artesania, i bibelots de tota mena. Així, 

al llarg de tota la setmana, i durant l’estona de racons, es fomentarà l’aportació de joguines i/o 

elements que els nostres usuaris/es vulguin bescanviar el divendres. També estimularem la 

realització d’obres dels nostres artistes (pintures, braçalets, pirogravats...) per tal d’exposar-les 

en el mercat.  

Es comença amb el muntatge de tot el que s’ha aportat sobre taules decorades.  

A continuació els nens acudeixen a negociar, intercanviant amb qui vulguin all  en el que estiguin 

interessats. 

Els monitors s’encarreguen de vetllar per evitar abusos, o per aconsellar intercanvis profitosos 

per ambdues bandes.  

 

Ordre del clau  

Cerimònia durant la qual s’acomiada a les persones que marxen cada divendres del Casal i que 

finalitza amb el lliurament d’un petit record. Està íntimament relacionada amb l’ambientació 

general i els seus objectius són:  

 -Deixar un bon record a les persones que marxen  

-Estimular l’esperit de superació (En general n’hi ha petites proves durant les quals la canalla ha 

de superar la seva timidesa i relacionar-se amb la resta de forma directa)  

-Donar un “toc humà” amb el lliurament d’un obsequi simbòlic   

 

Festa de Famílies  

http://4.bp.blogspot.com/-2nluC92ASQc/UwY5M_OeuRI/AAAAAAAABAA/pB5eFxOeLA8/s1600/Oasis+de+Dunhuang+(China)+en+la+Ruta+de+la+Seda.jpg
https://drive.google.com/file/d/1jsQNXMAudBOKw4aeSZbZ2ZszCQ34suBk/view
https://drive.google.com/file/d/1jsQNXMAudBOKw4aeSZbZ2ZszCQ34suBk/view
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Convidem a les famílies del Casal a que passin un divendres amb tot el grup.   

Aquest any, la trobada serà el 28 de juliol. 

Començarem esmorzant junts, i continuarem amb un bany comunitari a la piscina. 

Després de vestir-nos, els nostres visitants es podran dividir en dos grups de lliure elecció: 

-Per una banda, i amb els Yamomani, (petits) i Piratiyes (mitjans) portarem a terme una batalla 

d’aigua amb ampolles que els nens hauran reciclat al llarg de la setmana,  

-Per una altra, amb els nens de Delíbriums celebrarem una conferència debat, titulada “CAMP 

PER CÓRRER”, on els principals protagonistes seran les mares i pares, encara que, sobre tot 

els avis/es de nens del Casal, que ens explicaran anècdotes i vivències de la seva infància. 

Dinarem al menjador del restaurant tots plegats. 

La jornada conclourà amb la cerimònia de l’ordre del clau davant de tothom. 

 

2.8. Piscina i Platja 
 

Quan- Cada dia, de 10’00h a 11’00h a la piscina i, el dia que toca platja (dilluns de la 1ª i 5ª 

setmanes, dimarts de la 2ª, dimecres de la 3ª, i dijous de la 4ª) la resta del matí jugant amb la 

sorra i banyant-nos al mar.    

On- A la piscina, o la platja, del Càmping 3 estrellas 

Com- Cada monitor acompanya al seu grup. En el cas dels petits i mitjans (Yamomani i Piratiyes), 

els posa crema i els ajuda a desvestir-se o, en el cas dels grans (Delíbriums), supervisa que es 

posin la crema solar i que no es deixin res oblidat.  

-L'organització de l'equip és primordial pel que respecta a la seguretat dels infants. A banda 

dels socorristes –a la piscina-, i a més de banyar-se amb els nens/es, sempre hi ha, fora de 

l’aigua, monitors que controlen el bany.   

 -Els monitors/es que es banyen ho fan en posicions estratègiques des de les quals puguin 

controlar el seu grup d'un  cop d'ull.  

 -El grup es banya a la zona delimitada per l'equip de monitors i aquests deixen ben clar que 

aquells/es persones que ho incompleixin s'arrisquen a quedar-se fora de l’aigua. Durant el bany 

a la piscina es deixa que els nens utilitzin tot l’espai del recinte, sempre i quan informin al seu 

monitor i rebin l’autorització corresponent.  

-Els més petits es banyen a la piscina petita o, en cas de ser-hi a la platja, a la vora de l’aigua, i 

sempre acompanyats dels seus monitors/es. Mai sols. En cas d'anar a la piscina gran, tothom 

es banya amb els seus monitors.  

Què- Els monitors/es dinamitzen el bany amb jocs, esports i activitats aquàtiques, encara que, 

sobre tot, potencien la relació i comunicació entre les persones del grup. És el moment en que 

aquells que ho desitgen juguen a rol.  
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2.9. Menjador  
 

El seu plantejament general dóna preponderància a l'esperit familiar, com a casa, ja que els 

monitors/es dinen amb els nens/es donant exemple d'hàbits i comportament, i distribueixen 

totes les tasques organitzatives ajudant al grup a realitzar-les, i donant el "toc" final.  

Els monitors són els encarregats de servir els plats, sempre atenent a les quantitats demanades 

-sempre i quan estiguin dins del sentit comú, i les possibilitats de cuina-, i atents al trasllat dels 

plats, per part dels nens, a taula. 

Tothom ha de menjar del que se li posa al plat, encara i que sigui en una mínima quantitat.  

En cap cas ens plantegem l’aportació de menjar propi per part de qualsevol usuari del 

Casal. 

A continuació detallem un recull d'hàbits i actituds que l'equip treballa quotidianament:  

Utilització adequada de coberts, tovallons i safates.  

Degustació  de tot el que hi hagi per menjar amb uns mínims de quantitat.  

Comportament i volum de veu acceptables a taula.  

Ritme deglutiu "sense presses, però  sense pauses".  

Col·laboració de tothom - segons capacitats - en les tasques de parar/desparar taula i neteja 

del local.  

El coordinador/a de l'Associació vetlla pel compliment dels menús i de les normes higièniques 

vigents, així com per la qualitat dels aliments. És la persona encarregada de mantenir les 

relacions amb l'equip de cuina.  

 

3. ORGANITZACIÓ   
 

3.1. Metodologia (Com ho fem)  
 

3.1.1. Preparació del Casal  

Durant els mesos d’hivern negociem amb el Càmping 3 estrellas, situat al Km 186,2 de la C31, 

de l’autovia de Castelldefels, a Gavà, tot el que es refereix a condicions econòmiques, espais a 

fer servir, la piscina, les pistes esportives, i les normes que haurem de seguir com a grup.  

L’equip de monitors fixa les qüestions organitzatives amb reunions prèvies al Casal.  



15  

  

Els monitors elaboren un planin d'activitats, per a cada grup d'edat (Veure 1.4.2. distribució 

nens/es).  

Preveiem activitats alternatives pels dies de pluja o imprevistos.  

Emmagatzemem el material general abans de començar el Casal  

Revisem la zona per la qual discorreran les nostres activitats  

 

3.1.2. Distribució dels nens/es  

Segons el nombre d'inscripcions, fem una divisió en 3 (A) o 4 (B) grups d'edat:  

  

 Yamomani Piratiyes Delíbriums i/o Tremens 

(A) 3, 4, 5 anys 6, 7, 8, 9 anys 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anys 

(B) 3, 4, 5 anys 6, 7, 8, 9 anys 
10, 11, 12, 13 

anys 

14, 15, 16 

anys 

   

Cada grup d'edat té assignat un lloc per a les seves  pròpies activitats.  

Els nens/es dinen amb els monitors/es del seu grup d'edat.  

Cada grup és reconegut pel seu propi nom des del començament del Casal.  

Les tasques de: neteja dels espais utilitzats, material, menjador i d'altres són portades a terme 

per grups de serveis organitzats i supervisats pels monitors/es.  

 

3.1.3. Distribució del temps  

Els nens/es són recollits a Barcelona, en dues parades (1: C/ Roselló cantonada Bailen, i 2: C/ 

Enric Granados cantonada Provença) i, acompanyats pels monitors es traslladen, mitjançant 

l’autocar, al Càmping 3 estrellas (Km. 186,2 de la C31, Autovia de Castelldefels, a Gavà). Durant 

el trajecte s’estimula la relació entre tothom i estan totalment fora de lloc -prohibició explícita 

del Casal-  els mòbils, llaminadures, jocs electrònics i qualsevol aparell de reproducció 

musical.  

Un cop arribats al càmping el grup esmorza plegat, a la vegada que els monitors expliquen el 

que es farà durant la jornada. 

Un cop esmorzats, tothom prepara el seu material per anar a piscina i s’adreça cap a la mateixa. 

Dediquem una hora a banyar-nos. El fet de que sigui a diari, dota al nostre Casal d’uns elements 

primordials com són l’aigua, el joc, i la diversió, tots tres ideals per educar. Segueix la jornada 

amb la recollida, dutxa i a vestir-se. A continuació s’inicia l’activitat central, per a la qual tothom 

col·labora en la concentració del material i el trasllat de taules i cadires, així com a la neteja 

prèvia si cal.  

Un cop acabat el temps d’activitat tothom col·labora en la recollida i neteja, i els monitors vigilen 

que la participació sigui el més àmplia possible.  



16  

  

Ens traslladem per grups cap al menjador. El menjar és servit pels monitors en plats individuals, 

que cada nen/a recull, i porta a taula. 

En acabar de menjar, cadascú escura el seu plat a les escombraries, i tothom es trasllada per 

grups d’edat, cap a la zona d’activitats i esbarjo. Es deixa una mitja hora durant la qual els nens 

poden campar, jugar, i relacionar-se lliurement pels voltants. Els petits i mitjans sempre sota 

control dels monitors.  

Els racons es proposen a diari, i tothom té els propis de la seva edat, encara que s’hi pot escollir 

sense cap problema el racó d’un altre grup. Els Grans que volen anar a fer esports a les pistes 

són acompanyats per un monitor. Es recullen  els materials dels racons i es concentra a tothom 

al camp de gespa, al costat de la pista de pàdel, per marxar. Es recullen les motxilles i tothom es 

trasllada en autocar fins a la mateixa adreça de recollida a Barcelona, on es lliuren els nens a les 

seves famílies.  

 

HORARI BASE DEL CASAL   

08:50h  -  09:05h        Recollida nens a Barcelona en 2 torns   

09:10h  -  09:40h        Trasllat en autocar fins al càmping 

09:40h  -  10:00h         Esmorzar / Canviar-se per anar a piscina. Posar crema solar 

10:00h  -  11:00h         Piscina 

11:00h  -  12:30h         Activitat central 

12:30h  -  12:45h         Recollida i preparació per anar al menjador 

12:45h  -  13:00h         Arribada al menjador 

13:00h  -  14:00h         Dinar 

14:00h  -  14:30h         Temps lliure 

14:30h  -  16:10h         Racons 

16:10h  -  17:15h         Recollida de material i trasllat a Barcelona 

   

HORARI BASE SETMANA ESPECIAL 

 08:00h  -  08:30h        Llevar-se, endreçar, rentar-se 

08:30h  -  09:30h         Esmorzar, endreçar habitació, muntar motxilla bany 

09:30h  -  10:15h         Excursió platja / cala corresponent 

10:15h  -  12’45h         Bany a la platja 

12:45h  -  13:15h         Tornada al càmping (en vehicles del càmping, o a peu) 

13:15h  -  14:00h          Dinar 

14:00h  -  16:00h          Temps lliure 

16:00h  -  17:00h          Activitat tarda 

17:00h  -  19:00h          Piscina 

19:00h  -  20:00h         Temps lliure / Canviar-se i preparar-se per sopar 
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20:00h  -  21:00h          Sopar 

21:00h  -  23:00h          Joc o activitat de nit 

23:00h  -  23:30h          Al llit i silenci 

 

3.2. Equip de treball  
  

3.2.1. Composició, Distribució, Coordinació  

Composició  

1 Coordinador/a  

1 equip de monitors/es  

1 equip d’ajudants.  

  

Distribució  

1 monitor/a  per a cada 10 nens/es.  

Cada monitor/a s'està amb el mateix grup d'edat durant tot el Casal.  

Cada grup comptarà amb un ajudant, normalment ex-nen/a del Casal   

 

Coordinació  

L'equip es reuneix per tal de preparar l’ambientació, comentar les activitats i responsabilitats, i 

posar en comú les iniciatives de cada grup  per a la seva aprovació.  

Els monitors/es de cada grup d'edat es reuneixen cada dia després de les activitats, fan una 

valoració parlada, i preparen el dia següent.  

  

  

3.2.2. Funcions i Responsabilitats de l'equip    

  

Monitors  

Cada monitor porta el mateix grup d'edat durant tot el Casal.   

Assumeixen el rol d'animadors / dinamitzadors/es, porten a terme les activitats i  s'encarreguen 

de que cada persona participi segons les seves possibilitats.  

S'entrevisten amb els pares/mares del seu grup, sempre i quan ho requereixin la família i/o la 

situació.  

Es reparteixen les tasques de preparació de les següents activitats conjuntes: Mercat d’intercanvi 

i Festa fi Casal  

Es reparteixen les següents responsabilitats generals: Material, Sanitat, cures i acompanyament 

a malalts.    

 

Coordinador  
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Proporciona el material. 

Distribueix l'equip de monitors/es entre els diferents grups d'edat.  

Vetlla pel compliment de les activitats i la seva qualitat.  

Supervisa l'estat general del grup de nens/es.  

Fa un seguiment acurat de l'equip de monitors/es.  

Assoleix les tasques de preparació de les següents activitats conjuntes: Ordres del clau i Festa 

famílies  

Assoleix les següents responsabilitats generals: Compra material, Filmació, Relacions amb el 

campin. 

La persona que representa l’Associació Educativa, i exerceix com a coordinador del Casal Joggi 

Dalmar,  és en Miguel Morales “Miki”, amb DNI 38066651H i tfn. 665 882 980.   

 

3.2.3. Ajudants    

Un cop arribats a l’edat de 16 anys, els usuaris del Casal són convidats a participar de forma 

voluntària i altruista en tasques de recolzament als monitors. La intenció principal és la de 

continuar la relació d’aquestes persones amb el nostre Casal -amb un canvi rotund en el seu rol- 

per tal que en un futur no gaire llunyà es puguin incorporar al nostre equip com a monitors.    

Aquestes persones signen un contracte de voluntariat amb l’Associació, i han de complir amb 

una sèrie de requisits abans, i un cop incorporats a l’equip: 

-Posar-se en contacte amb el coordinador , quan més abans millor, per comunicar la seva 

intenció de participar al nostre Casal  

-Assolir el compliment dels mateixos horaris que la resta de l’equip  

-Admetre sense queixes el grup d’edat en el qual intervindran  

-Responsabilitzar-se de les tasques que els hi siguin encomanades, i que són:   

Cura i transport del material  

Recolzament dels monitors respecte als nens del seu grup  

Atenció específica sobre detalls de funcionament general  

Realització de petites feines com la transmissió de comunicats a cuina, a piscina, o a l’entrada 

del recinte.  

 

3.3. Promoció i Comunicació  

El tipus de publicitat que ens agrada és el “boca orella”. Fem els possibles per tal que les 

persones que venen al nostre casal, ho facin per que els hi han recomanat.  

Dit això, aquest és el procés de propaganda que utilitzarem aquest any:  

-Elaboració d’una pàgina web dedicada al Casal (www.casalestiujoggidalmar.com) amb totes les 

informacions pertinents, i dins la qual es tindrà l’oportunitat de descarregar material multimèdia 

http://www.casalestiujoggidalmar.com/
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(Enregistraments d’imatges i sonors, fotografies) i documents en Pdf que mostren com es juguen 

i construeixen alguns jocs que portarem a terme al Casal. També es tindrà l’opció de formalitzar 

la inscripció (document en word) i contactar amb nosaltres per demanar informació, sigui via 

email: casaljoggidalmar@gmail.com, sigui per telèfon: 665882980.   

-Posta en marxa i actualització d’una pàgina facebook, 

(https://www.facebook.com/casalestiujoggidalmar/) 

 

 

3.4. Inscripcions / Durada / Horari  

Cada família podrà descarregar-se des de la pàgina web un full d'inscripció / autorització que 

haurà d’omplir i reenviar. Els apartats d'aquest full seran: Dades personals, telèfons de contacte, 

número de Seguretat Social -o seguretat privada-, les autoritzacions pertinents a les que se’ns 

obliga per llei, i la signatura del pare/mare o tutor.   

En el cas del (del 27 de juny al 29 de juliol, de dilluns a divendres, i de 9h a 17,00h) les 

inscripcions començaran el 27 de març, i conclouran el 28 de maig de 2023.  

En el cas de la (des de les 9h del 17 de juliol, a les 17,00h del 21 de juliol, 

amb pernoctació) les inscripcions començaran l’1 de març, i conclouran l’1 de maig de 2023.  

Es demana, també, la documentació que la Generalitat aconsella tenir (cartilla  sanitària, tarja de 

vacunacions, papers mèdics sobre al·lèrgies i/o similars...). 

Cada usuari pot escollir la seva assistència per setmanes.  

L'import de la inscripció es fa efectiu mitjançant dos ingressos en el nostre compte bancari. 

El primer abans del 29 de maig, i el segon abans del 15 de juny de 2023.  

Durada del Casal:  Del 26 de juny al 28 de juliol (Ambdós inclosos) de 2023, i de dilluns a 

divendres.  

Durada de la Setmana Especial: Del 17 al 21 de juliol de 2023, comprenent cinc dies i quatre 

nits.    

L'horari del Casal és de 9h a 17’00h.  

No es facilita servei d'acollida, ja que no comptem amb espai físic adient per dur-lo a terme.   

 

 

3.5. Infraestructura i Material  

Infraestructura  

La pròpia dels locals, que ens ofereix el Càmping 3 estrellas, de Gavà, o el Càping 3 estrellas 

Palamós en el cas de la Setmana Especial. Això inclou que ens podem moure lliurement per les 

seves instal·lacions.    

mailto:casaljoggidalmar@gmail.com
https://www.facebook.com/casalestiujoggidalmar/
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Material  

Cada grup d’edat fa els seus llistats amb prou antelació com per que es pugui comprar i preparar. 

De la preparació del material general, així com de l’específic de cada grup, s’encarrega el 

coordinador, en Miguel Morales. La resta de monitors s’encarreguen d’obtenir materials 

especials, o aquells que Joggi Dalmar no pot comprar.  

 

3.6. Sanitat / Higiene  

L'Associació deixa nets i endreçats els espais utilitzats diàriament per a la realització  d'activitats.  

Aquesta tasca es porta a terme amb especial incidència a la fi del Casal.  

Els monitors/es vetllen pel compliment acurat de certes normes bàsiques d'higiene, com són la 

cura personal dels nens/es, l'adequat estat higiènic d'espais i serveis utilitzats i cura de l'estat del 

material a utilitzar.  

El menjador i els aliments reben una atenció especial pel que respecta al seu estat i la seva  

incidència en la salut dels nens/es.  

 

3.7. Seguretat  

L'Associació contracta una pòlissa d'assegurances que cobreix els possibles accidents, i la 

responsabilitat civil i de defensa. En cas d'accident o malaltia es truca a la família corresponent i 

s'acompanya a l'afectat /da al centre sanitari més proper, seguint en tot moment les instruccions 

que determinin tant els equips mèdics, com els familiars de la persona afectada.  

En cas de cops o ferides lleus els monitors/es s'encarreguen del seu rentat i cura, i donen l'avís 

corresponent a la família. 
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3.8. Preus  
 

El Casal funcionarà sempre i quan n’hi hagi un mínim de 25 persones inscrites, i amb un màxim 

de 80 inscripcions setmanals   

Els nostres usuaris es troben davant els següents tipus de preu:  

 

Setmana Preu nen Preu nen +3 Preu germans Preu germans +3 

1 (26 - 30 juny)  190€ 180€ 180€ 175€ 

2 (3 - 7 juliol)  190€ 180€ 180€ 175€ 

3 (10 - 14 juliol)  190€ 180€ 180€ 175€ 

4 (17 - 21 juliol)  190€ 180€ 180€ 175€ 

5 (24 - 28 juliol)  190€ 180€ 180€ 175€ 

Especial (17 - 21 juliol)  300€ 300€ 300€ 300€ 

  

Desglossament conceptes de la taula  

Preu nen: Import setmanal per usuari  

Preu nen + 3: Import setmanal per usuari inscrit durant 3, ó més, setmanes.  

Preu germans: Import setmanal per cada nen / germà.  

Preu germans + 3: Import setmanal per cada nen, sempre i quan els germans -un com a mínim- 

estigui/n inscrits 3, ó més setmanes.  

Els preus inclouen:  

Càmping: Transport diari (autocar), Assegurances, Monitors, Activitats, Material, Piscina, Pista 

esportiva, Pàdel, Minigolf, i Menjar.  

Setmana Especial: Transport (autocar), Assegurances, Monitors, Activitats, Material, Piscina, 

Pista esportiva, allotjament, i Pensió completa. 

 

 


