
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ZONA DE JOC SCCL 

Telf: 617.981.053- 931297954 
Carretera de les costes nº40 Sitges 

                   www.zonadejoc.com 
   E-mail: zonadejoc@hotmail.com 
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        QUI SOM? 
 

  DIRECTORS-ES DEL CASAL 

Queralt Llorens Torrents 

(Escola Esteve Barrachina) 

Directora i coordinadora del 

casal  

Telf: 617981053 

Anabel López Garcia  

(Local Zona de Joc) 

Directora i gestió comptable 

 Telf: 931297954

 Xavier Llorens Torrents 

(Escola Esteve Barrachina) 

Director i coordinador del 

grup de grans 

Telf: 617981053

EQUIP DE MONITORS 
Els nostres monitors són professionals del sector, amb anys d’ experiència tant en el món infantil com 

en el món del lleure, així com els especialistes en esports, tallers, infants amb necessitats especials i 

d’ altres activitats. Tots ells compten  amb la titulació corresponent,  treballant sobre una ràtio d’ un 

monitor cada 8 infants (de 3  a 5 anys) i amb un monitor cada 10 infants (de  6  a 12 anys). 

La nostra prioritat és que els nens creixin a gust i en convivència amb la societat on viuen, que 

aprenguin valors tan essencials com el companyerisme i el respecte a les persones i que siguin crítics 

amb el món on viuen. 

Sempre, a través dels jocs, tallers, històries i aventures que vivim en totes les nostres activitats, 

perquè creiem que aquesta és la millor manera d'educar. 

Totes les nostres activitats inclouen 

*Director/a de lleure titulat/da i experimentat/da. 

*Equip de monitors/es titulats/des i especialitzats/des. 

*Assegurances de RC i accidents incloses.  

*Notificació amb inspecció de joventut. 

*Atenció a les famílies 
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CASAL LUDOESPORTIU 
 El Capità Planeta busca planetaris!

Arriba l’ estiu i els infants disposen de molt temps lliure, és per aquest motiu que oferim el casal. 

 LRealitzem diferents activitats com tallers, esports, i activitats d’ aigua. es activitats estan 

diferenciades per grups d’edat: El centre d’interès del casal és “EL CAPITÀ PLANETA”. Infantil, fan 

un casal més lúdic. Primària, es basa més en l’ esport i l’ activitat física al matí.  

 

PER ELS MÉS PETITS, INFANTIL (P3,P4,P5) 

És l’any de la Terra i que millor que cridar al Capità Planeta per demanar-li ajuda?  Ell ens presentarà a 

Gaia, la deessa de la Terra, a qui haurem d’ajudar.  El nostre planeta s’està destruint i  entre tots 

l’hem de curar. També coneixerem cada setmana a un dels planetaris, tots ells ajudants del Capità 

Planeta. Amb el seus anells de poder i amb tots/es ells i elles,  resoldrem els problemes . 

 EL PODER ÉS TEU! I ET NECESSIEM! 

 

PER ALS MÉS GRANS, CICLE INICIAL, MITJÀ  I SUPERIOR (de 1er a 6é ) 

Volem oferir als infants un casal molt dinàmic, on les activitats diàries estiguin  relacionades amb 

l’esport com caiac, surf, pàdel surf, basquet, handbol, vòlei, tenis taula, futbol, rugbi, raquetes... i jocs 

en moviment, com gimcanes, jocs de pistes, de relleus, dinàmiques d’orientació, ball i teatre. També 

farem tallers i activitats més lúdiques on els infants s’ho passaran d’allò més bé .

 
EL CAPITÀ PLANETA 

1a setmana 25 de juny al 28 de juny 

És la primera setmana i coneixerem al 

Capità Planeta, per això necessitem els 5 

anells de poder, per poder cridar-lo. 

Amb l’ajuda de Gaia i els planetaris 

podrem ajudar el nostre planeta.  

 

GAIA I ELS ANELLS DE PODER 

2a setmana 1 al 5 de juliol 

La deessa de la terra ens explicarà el 

perill del nostre planeta.  Ens ensenyarà 

jocs, tallers i experiments on el 

reciclatge sigui la nostra arma per poder 

combatre amb la contaminació . 

 

EL PODER DE LA TERRA (KWAME) 

3a setmana 8 al 12 de juliol 

 Kwane, ell és d’ Àfrica i necessita que 

l’ajudem amb la sequera que pateix 

aquest continent.  Busquem una solució?

 

EL PODER DEL FOC (WHEELER) 
4a setmana 15 al 19 de juliol 

Wheeler,  Nort Americà, la contaminació 

i la pol·lució estan causant un gran 

impacte mediambiental,  què podem fer? 

EL PODER DEL VENT (LINKA) 

5a setmana 22 al 26 de juliol  

Linka, ella és de Rússia i ens mostrarà el 

desglaç dels Pols, quins efectes causen 

al nostre planeta i com poder fer per 

ajudar-lo. 

EL PODER DE L’AIGUA (GI) 

6a setmana 29 de juliol  al 2 d’agost 

Gi, d’ Àsia ens mostrarà la trista realitat 

dels animals en perill d’extinció...  

Segur trobarem una gran solució! 

EL PODER DEL COR (MA-TI)  

7a setmana 5 de Agost  al 9 d’agost 

Ma-ti, de Sud- Amèrica, amb el gran 

problema de la desforestació i les seves 

conseqüències...  plantem arbres i 

plantes així el nostre planeta estarà 

content?



 

 

 

POLSERES ZONA DE JOC 

Creiem que la seguretat de l’infant és el més important a l’hora de les excursions  i sortides 

del casal, per això  hem fet polseres d’un sol ús amb el telèfon de contacte nostre, ja que 

creiem que és el més segur i més fàcil de portar pels infants i els protegim amb la llei de 

privacitat de dades

 

HORARI 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9’10-9’30 Benvinguda Benvinguda Benvinguda Benvinguda Benvinguda 

9’30-10’00 Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

10’00-11’00 

Visita del Capità 

Planeta 

(Espectacle) 

Jocs d’aigua 

RIU Ioga (Infantil 1) 

 

Tir amb arc(Primària) 

Esports aquàtics: 

Caiac 

Pàdel surf 

Bodyboard 

Surf 

(De 1er a 6é) 

 

Jocs d’aigua  

(De P3 a P5) 

Recicla i crea 

 

11’00-12’00 
Jocs dirigits 

RIU Ioga (Infantil 2) 

 

Teatre audiovisual 

(Primària) 

12’00-12’50 TRIA 

Visita del Capità 

Planeta 

(Espectacle) 

12’50-13’10 Recollida 

13’10-13’30 Rentem mans/prepararem taula 

13’30-15’00 Menjador 

15’00-15’10 Recollida 

15’10-16’00 Vídeo/ludoteca/jocs de taula 

16’00-16’50 TRIA 

16’50-17’00 Recollida 



 

 

  

-ESPECTACLES: Cada Dilluns es realitzarà algun tipus d'espectacle que tindrà a veure amb 

el tema de la setmana. Els infants hi participaran o bé com a espectadors o com a actors i 

actrius.  

Cada setmana utilitzarem un registre diferent per tal que els nens i nenes coneguin diferents 

jocs, activitats, etc. 

-RECICLA I CREA: Activitats plàstiques diverses on treballem amb diferents materials 

reciclats i on potenciem la creativitat de l' infant. Les activitats plàstiques estan 

relacionades amb el tema treballat cada setmana. 

 -ESPORTS AQUÀTICS: Els dijous anirem al club nàutic on practicarem diferents esports 

aquàtics, com ara: caiac, bodyboard, surf,  pàdel surf, vela, etc. 

Amb monitors especialitzats en aquests esports i tota la seguretat necessària. 

-LUDOTECA  O CINE: Cada tarda els nens poden disposar d’ un espai per jugar i reposar el 

dinar amb diferents jocs i joguines. Hi ha cuines, garatges, el racó de les disfresses, nines, 

botiga, etc... també hi ha l’opció de veure una pel·lícula, que normalment té a veure amb el 

centre d’interès.  

Aquest espai pot ser utilitzat en qualsevol moment del matí en grups reduïts i amb un/una 

monitor/a.  

-TRIA: Activitats pensades perquè els infants escullin l’activitat que més desitgin, estan 

barrejats tots els grups d’infants del casal. 

 Rocòdrom (Pati) 

 Teatre Audiovisual (Sala d’actes) 

 Multiesports (Gimnàs) 

 Racons ( Pati) 

 Minitallers (Aula) 

 Hort

-RIü IOGA : Les classes estan plenes d' amor, somriures, respecte, connexió, pau i equilibri. 

Oferim un espai on els infants gaudeixen dels beneficis del Ioga, de l‘aquí i de l’ara, on es 

coneguin i es reconeguin, aprenguin a canalitzar i identificar les seves emocions, a respirar, 

parar i gaudir de no fer res. Ho fem a través de cançons, contes, jocs, balls, teatre, 

meditació, mindfulness, massatges... respectant la llibertat individual de cada nen, potenciant 

el respecte per ells, els altres i el seu entorn, la vida sana, el treball en equip no competitiu, 

donant i rebent energia. 

- ACTIVITATS D'HORARI LLIURE: Cada dia hi ha algunes estones lliures on el monitor pot 

fer diferents activitats. Aquestes no queden mai reflectides en els horaris perquè depenen 

molt del ritme dels nens del grup. Són estones com després d’esmorzar (hi ha nens i nenes 

que acaben molt aviat, per tant se’ls proposa una altra activitat mentre els altres van 

acabant) com ara  abans i després de les piscines, l’última estona del matí, mentre recollim i 

pleguem. Durant aquestes estones els monitors proposaran diferents activitats.  

-JOCS D'AIGUA I PLATJA: Hi ha uns dies establerts en que els nens i les nenes de 

primària anirem a la platja, durant tot el casal, aquest dia portarem un monitor més de 

reforç. 

-ESPORTS: A través de la pràctica de l’ esport fomentem un estil de vida saludable, 

introduint als infants en diferents esports, tant individuals com d’ equip, amb la intenció d’un 

aprenentatge bàsic d’ aquests, i la col·laboració entre ells.  

 



 

 

 A partir de 5 setmanes 10%.  3er  germà: el 15% del total. 
 

Informació Addicional: 
 La DATA D’INSCRIPCIÓ és fins  al 8 de Juny. 

 Podeu abonar el  total del casal fins el dia 8 de Juny. 

 Un cop començat el Casal NO ES RETORNARAN els diners en cas de baixa voluntària. 

 Totes les inscripcions han de portar la documentació demanada, sinó, no es donarà com 

a vàlida. 

 Les inscripcions es poden fer arribar al  local de la ZONA DE JOC (Carretera de les 

costes nº40) o via e-mail, a l’adreça:  zonadejoc@hotmail.com (amb la documentació 

signada i escanejada) 

 Esporàdics: El pagament s’efectuarà el dia que es porti l’ infant al Casal. 

 

HORARI 
Esporàdic 

dia 

PREU 

setmana 

PREU 

1ªsetmana 

(4 dies) 

Matí                                        9'00-13'00h 14,00 € 55,00 € 44,00 € 

Matí + menjador                      9'00-15'00h 20,00 € 80,00 € 64,00 € 

Matí + tarda       9'00-13'00/15'00-17'00h 18'00 € 70,00 € 56,00 € 

Matí- menjador- tarda           9'00-17'00h 26'00 € 95,00 € 76,00 € 

Tarda                                      15’00-17’00h 6’00€ 30’00€ 24’00€ 

Acollida matí                        8'00-9'00h 2,00 € 5,00€ 5,00€ 

Menjador 7’,50€ ------- ------- 

rfd              Cal portar: 

  Roba esportiva i còmode 

  Roba de recanvi                                          

(p3,p4 i p5) 

  Aigua i esmorzar  

(Tot marcat amb nom) 

 

Dies de platja  
o jocs d’aigua : 

  Xancles, tovallola i crema solar 

  Roba de recanvi (Per als infants del 

horari complert) 

  Aigua i esmorzar  

(Tot marcat amb nom) 
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