
PRESENTACIÓ
DEL CASAL 

SETMANA SANTA
              Sant Joan de Vilatorrada - 2022



CENTRE
D'INTERÈS

                       És una oportunitat per a aprendre mitjançant        
               activitats i  jocs en relació a la festivitat de Pascua.

     
        Per a fer-ho, no estarem sols,  ens acompanyarà un  
      divertit i  s impàtic personatge, en Joan, un pollet que 
necessita ajuda per fer i  decorar molts ous de mones de

Pasqua, ja que durant la Setmana Santa (sobretot el di l luns de
Pasqua) n’haurà d’entregar moltíssims, per a totes les famíl ies.

Així  doncs, durant aquestes vacances, el  pollet Joan ens
acompanyarà per un munt d’aventures, experiències i  vivències

que ens portin a aprendre coses noves relacionades amb les
emocions, la ciència, l ’entorn proper, les relacions humanes,

l ’activitat f ís ica i  esportiva, la capacitat de decidir,  etc.

"El pollet Joan”



Jocs cooperatius
Gimcanes

Jocs de pistes
Tallers

Danses i cançons
Contes

ACTIVITATS I PROGRAMACIÓ

Expressió corporal
Dinàmiques de cohesió

Treball emocional
Assemblees

Dinàmiques de grup
Sortides per l'entorn



Motxilla
Roba còmoda
Esmorzar
Aigua (cantimplora individual)
Mascareta*
Muda de recanvi (els més petits)

QUÈ CAL PORTAR??

I moltes ganes de passar-ho bé!!

En el dia a dia del casal
caldrà portar:



- Ens organitzarem per grups reduïts 

(grups de convivència al màxim d'estables possible).

- Seran grups de 10 infants i com a màxim 13.

- Cada grup tindrà el seu referent.

- Es crearan els grups per franges d’edat 

(segons inscrits) sempre que sigui possible.

ORGANITZACIÓ



Objectes marcats
amb el NOM.

No portar objectes
de valor ni diners.

PROTOCOLS I        
NORMATIVA

S’està malalt o amb febre
Es detecten polls (avisar a
l’equip prèviament)

No assistir si:

Presenta símptomes o ha estat
en contacte amb persones
simptomàtiques o infectades.

Els educadors/es procediran a
l’atenció de l’infant (primers auxilis)
En cas de necessitar atenció mèdica
Es trucarà a la família
Es trucarà al 112 per procedir a la
intervenció necessària

En cas d’incidència o accident:

COVID-19
Normatives per la Direcció

General de Joventut i
Departament de Salut



CASAL DE SETMANA SANTA

DATES CASAL:
Del 11 al 14 d'abril 2022

INSCRIPCIONS

EDATS:
De 3 a 12 anys

 

LLOC:
Espai la Ludoteca

Del 14 al 25 de març 2022 

PREU: 24€



MOLTES GRÀCIES
PER

ACOMPANYAR-NOS 

EL POLLET JOAN
US ESPERA!!


