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Casal d’estiu 2015 DOMINIQUES 
Un estiu de Robinsons 
i una illa sense endolls  de P3. fins 3r de Primària 
 
De nou aquest curs la junta de l’A.M.P.A. i la titularitat del Col·legi estem promovent 
l’organització d’estades d’estiu a l’escola.  
ANGLÈS AL CASAL 
Diferents personatges del casal interpreten i dinamitzen les activitats  en llengua 
anglesa. 
Aprofitarem per introduir vocabulari del lleure en llengua anglesa. 
 
Caldrà recollir la documentació a la porteria els dies 27 i 28 d’abril, també podreu 
descarregar-ho des de l’espai de l’AMPA a la web de l’escola i de circulars. 
 

1a setmana : del 29 de juny al 3 de juliol 
2a setmana : del 6 al 10 de juliol 
3a setmana : del 13 al 17 de juliol 
4a setmana : del 20 al 24 de juliol 
5a setmana : del 27 al 31 de juliol 

 
 
Horari del Casal: de 9:00 a 17:00 hores, en cas de no quedar-se a dinar, al migdia es 
sortirà a les 13:00h i es començarà l’activitat de tarda a les 15:00h. 

Hi haurà servei de guarderia a partir de les 8:00 h 
 
Preus: 
Setmanes Amb menjador Sense menjador 
1 setmana 129 94 
2 setmanes 257 187 
3 setmanes 384 279 
4 setmanes 508 368 
5 setmanes 630 455 
Les sortides que es facin estan incloses. 

 
Inscripcions el 5, 6 i 7 de maig 
 horari de 17:00 a 18:30 h. 
Caldrà lliurar  

 Fitxa de l’alumne degudament complimentada 
 Full d’autoritzacions (amb la documentació que s’hi especifica) signat 

 
Dimarts  9 de juny a les 18 hores es farà una reunió informativa on es detallaran totes 
les activitats que es duran a terme i es lliurarà el programa (es tornarà a passar una 
circular per confirmar data i hora) 
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Un estiu de Robinsons 
                    ...i una illa sense endolls 

Introducció. 
Embarcats en el nostre fantàstic vaixell, i arrossegats per les 
corrents marines, la nostra tripulació d’intrèpids d’exploradors/es naufraguen a la platja 
d’una illa molt especial: l’illa sense endolls. Prepareu-vos bé, perquè aquest estiu, al 

casal, viurem una emocionant aventura.   
L’any 2015 és l’any Internacional de les tecnologies basades en la 
llum, i hem decidit donar-li la volta a l’efemèride, per presentar-vos 
un Casal d’Estiu on els nostres infants, hauran de pensar solucions 
alternatives a diferents problemes, sense poder comptar amb cap 
avenç tecnològic elèctric, digital, electrònic o informàtic. Sovint, 

caldrà recórrer a idees ancestrals, que ja feien servir amb èxit els nostres avantpassats. 
Potser, altres vegades, caldrà fer servir molta creativitat i imaginació per resoldre les 
dificultats amb els recursos que tinguem a l’abast. 
Tot plegat, una petita i particular crida a la reflexió vers l’ús (i a vegades abús) de les 
noves tecnologies, sempre des de la visió del lleure infantil, el joc, l’educació en valors i 
la diversió. Ens acompanyeu? 
 
Centre d’interès. 
Iniciem el nostre casal d’estiu convertir-nos en exploradors/es, i 
equipant-nos per viure una gran aventura a bord de l’ULTRA 

NAVIGATOR SEAWAVE ADVANCE 2.0, un fantàstic vaixell equipat amb tota la 
tecnologia més avançada possible: Motor electrònic, GPS, radar 
infrarojos, wifi a tota la coberta, estació meteorològica 
digitalitzada, assistent de navegació automàtic, ordinador central... 
i tot alimentat per l’energia de dues super-bateries recarregables 
instal·lades a la popa. Res no pot fallar. Oi? Doncs sí!  
Tot just, la nostra aventura comença  quan una petita tempesta 
d’estiu, espatlla l’ordinador central, i el nostre magnífic vaixell, 
sense control i arrossegat per les corrents marines, naufraga a l’illa 
sense endolls.  I és clar, no cal ni dir que  allà no hi ha cap endoll 

per carregar les super-bateries de l’ULTRA NAVIGATOR SEAWAVE ADVANCE 

2.0.  
Un cop desembarcats, emulant a Robinson Crussoe, els nostres 
exploradors i exploradores,  hauran de fer front a les dificultats (i 
oportunitats) d’una vida sense les tecnologies del segle XXI.  Comptarem també amb la 
presència dels nadius de l’illa, que ens rebran (ja veurem si amb hospitalitat o sense), i 
potser en ajudaran o ens posaran les coses més difícils. En part, també dependrà de 
nosaltres, i de la nostra capacitat per adaptar-nos, veritat?      
Eixos d’animació:  
Com cada any, el nostre centre d’interès es divideix en tants eixos d’animació com 
setmanes fem de casal.  Enguany, cada eix d’animació esdevindrà un repte pels nostres 
exploradors i exploradores, els quals hauran de fer front a problemes quotidians, només 
amb els recursos que tindran a l’abast a  l’illa sense endolls, molta creativitat i potser 

amb l’ajuda dels habitants de l’illa: La família Nomenxufu. 
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Els Nomenxufu, és una família nadiua de l’illa formada per 5 integrants:   

 La Mare Nomenxufu és la cap de família. Una dona molt optimista, oberta als canvis i 

sempre disposada a aprendre coses noves.  

 El Pare Nomenxufu és una mica desconfiat amb els nouvinguts a l’illa. No li agraden els 

canvis i és una mica poruc. I també un xic rondinaire.  

 El Xinaifon  és  el  fill  gran  i  és un noi  eixerit  i  amb molta  energia, 

però a vegades una mica impulsiu i impacient.   

 La Xingüifi és la filla mitjana. És la més intel∙ligent de la família. Té 

molts recursos i sempre troba una solució per cada situació.   

 La  Xinaipad  és  la  filla  petita.  És  la  més  fantasiosa,  artística  i 

imaginativa.  La  seva  creativitat  no  té  límits.  Tant  s’inventa  una 

cançó  o  una  dansa,  com  improvisa  un  conte.    Juganera, 

entremaliada i molt inquieta.  

 

 
- Aixoplugar-se és vital, i aquí no hi ha cap hostal. 

Evidentment, a l’illa sense endolls no hi han hostals, ni hotels, ni 

apartaments... ni tan sols bungalows, ni una trista tenda de campanya.  
Construïm una cabana entre tots? Què ens caldria? Ens organitzem? 
Amb una mica d’esforç i molta cooperació, podrem resoldre aquest 
repte, en només una setmana, com autèntics Robinsons.  
 

- No hi han supers, ni mercats! Com ho farem per menjar? 

Truquem al telele-pizza? Intentem trobar a l’illa un McRoñalds o un 
Burriquing? Em sembla que ho tenim complicat. Les provisions s’han 
acabat i aquesta setmana el repte dels nostres aventurers és 
l’alimentació. Acostumats a obrir la nevera i trobar-nos sucs, iogurts, 
formatge, llet... o fer servir els microones, forns, i cuines d’inducció, 
ara haurem d’exprimir les nostres neurones i pensar com podem menjar 
sense tecnologia, botigues, ni restaurants. Fem un hort? Pesquem a la 
platja? Agafem cocos? Demanem ajuda a la família Nomenxufu? Segur 
que trobarem la millor solució.   

 
 

- Sense un mòbil, ni una tàblet, impossible enviar missatges. 

 Com s’ho fan aquests nadius per comunicar-se a distància? Sense 
mòbils, sense cobertura, sense wifi, ni bluetooth, ni un trist 
ordinador, encara que sigui antic... ni tan sols un locutori, o una 
cabina telefònica d’aquelles antigues del segle XX. Hi ha alguna 
forma de comunicar-se a distància sense aparells? Sembla 
impossible. O potser, no tant. 
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- Quan vulguem passar-ho bé, on engegarem  la play? 

 
Divertir-se a l’illa sense endolls poc té a veure amb jugar amb 

consoles, navegar per internet, veure la televisió...  ni res que impliqui 
seure davant d’una pantalla.  Però molt aviat els nostres exploradors i 
exploradores descobriran que en aquesta illa es coneixen i practiquen 
milers d’activitats lúdiques, esportives, culturals i artístiques, molt més 
emocionants i divertides, sense necessitat de fer servir cap endoll. 
 

- I per últim el transport...un vaixell sense motor. 

A la darrera setmana de Casal, ens haurem d’ocupar del nostre 
principal problema. El que ens ha retingut a l’illa sense endolls i 

ens ha permès gaudir d’un casal d’aventures i creativitat.  El nostre 
ULTRA NAVIGATOR SEAWAVE ADVANCE 2.0,  evidentment, amb les bateries 
descarregades no funciona. Haurem de construir entre tots/es un 
nou mitjà de transport marítim que no depengui de tanta tecnologia 
i ens permeti arribar a casa. Potser un veler? una embarcació de 
rems? a pedals?  un vaixell a vapor? Acomiadar-nos de l’illa i dels 
seus habitants amb una bona festa d’agraïment també pot ser un bon 
objectiu d’aquesta setmana. 



 

Col.legi “DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT” 
Fundació Educativa Dominiques de l‘Ensenyament 
C/ Mallorca 349    08013 BARCELONA 
 932 073 165 

 

CAMPUS ESPORTIU 2015DOMINIQUES 
Corre, desmarcat i rep...  fes equip i juga net. 
 de 3r.de Primària fins 3r ESO 
Us volem presentar de nou la proposta que tan bona acceptació va tenir entre els nens i 
nenes que hi van participar el curs passat. 
L’activitat va adreçada als nens i nenes a partir de 3r de primària i fins a Tercer d’ESO. 
Aquesta proposta els vol engrescar a tots a fer un tast de diferents esports des d'una 
vessant lúdica i esportiva. 
El Campus Esportiu té un protagonista principal: el Joc Net. 
El joc net (en anglès “fair play”) és l’expressió que defineix la competició respectuosa 
amb els companys i contrincants  
Partint d’aquesta premissa a l’estiu, mentre fem desenes d’activitats, descobrirem nous 
esports i farem amics de manera saludable. 
 
Caldrà recollir la documentació a la porteria els dies 27 i 28 d’abril, també podreu 
descarregar-ho des de l’espai de l’AMPA a la web de l’escola i de circulars. 
 

1a setmana : del 29 de juny al 3 de juliol 
2a setmana : del 6 al 10 de juliol 
3a setmana : del 13 al 17 de juliol 
4a setmana : del 20 al 24 de juliol 
5a setmana : del 27 al 31 de juliol 

 
 

 
Horari del Campus: de 9:00 a 17:00 hores, en cas de no quedar-se a dinar, al migdia es 
sortirà a les 13:00h i es començarà l’activitat de tarda a les 15:00h. 

Hi haurà servei de guarderia a partir de les 8:00 h 
Preus: 
Setmanes Amb menjador Sense menjador 
1 setmana 141 106 
2 setmanes 281 211 
3 setmanes 420 315 
4 setmanes 556 416 
5 setmanes 690 515 
Es faran dues sortides setmanals relacionades amb l’esport. Una d’elles serà en 
transport públic 

Inscripcions el 5, 6 i 7 de maig 
 horari de 17:00 a 18:30 h. 
Caldrà lliurar  

 Fitxa de l’alumne degudament complimentada 
 Full d’autoritzacions (amb la documentació que s’hi especifica) signat 

 
Dimarts  9 de juny a les 18 hores es farà una reunió informativa on es detallaran totes 
les activitats que es duran a terme i es lliurarà el programa (es tornarà a passar una 
circular per confirmar data i hora) 
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Corre, desmarcat i rep...  fes equip i juga net. 
 
Els Campus Esportiu de tuti serveis pedagògics tenen un protagonista principal: 
el Joc Net. 
 
El joc net (en anglès “fair play”) és l’expressió que defineix la competició 
respectuosa amb els companys i contrincants.  I és clar, és just en aquest punt 
on ens trobem davant de la idea clau de la pedagogia de l’esport. Allà on els 
valors  es manifesten i els monitors esportius esdevenen educadors.  
Partint d’aquesta premissa a l’estiu, mentre fem desenes d’activitats, descobrim 
nous esports i fem amics de manera saludable, treballarem de manera 
transversal 6 eixos de Joc Net.    
 
 Jugar en equip d’una manera generosa amb la resta de companys. 
 Gaudir de la competició sense que el resultat sigui una obsessió.  
 Respectar les normes del joc i les decisions arbitrals. 
 Saber guanyar amb humilitat. 
 Acceptar la derrota amb honestedat. 
 Arraconar tota acció violenta i/o agressiva.  

 
Com treballarem els 6 eixos de Joc Net?  
 
Amb el propi exemple dels monitors/es. 
Fent puntualment xerrades i utilitzant recursos audiovisuals específics. 
Implicant als nois i noies de manera participativa en el procés d’elaboració de 
les normes i sancions a les petites competicions que anirem realitzant a llarg del 
mes. 
Gestionant de manera constructiva les situacions de conflicte.  
Corregint de manera efectiva, amb eines pedagògiques les actituds incorrectes 
esportives. 
Comptant amb la complicitat i el suport de les famílies, reforçant a casa els 6 
eixos de Joc Net. 
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