
CASAL D’ESTIU

COL·LECTIU DESTINATARI (Sector població i sector temàtic):

Sector de població: Infants i joves.
Sector temàtic: Educació / Convivència i civisme

ENTITAT/S RESPONSABLE/S: 

Grup de Treball Infància, joves i educació del Pla Comunitari
Àrea de Benestar Social– Regidoria Convivència i Immigració
Àrea de Benestar Social –Serveis Socials
Àrea de Benestar Social– Regidoria de Participació i Ciutadania

ENTITAT/S I SERVEI/S QUE HI PARTICIPEN: 

Grup de Treball Infància, joves i educació del Pla Comunitari
Àrea de Benestar Social– Regidoria Convivència i Immigració
Àrea de Benestar Social – Serveis Socials
Àrea de Benestar Social– Regidoria de Participació i Ciutadania
Escola Rosa Sensat
Casal Cívic Mas Pellicer

CALENDARI: 

Juliol 2013
NOMBRE DE PARTICIPANTS:

PREVISTOS:

160

REALS:

160
OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

- Afavorir el desenvolupament integral de l’infant
- Fomentar  i  desenvolupar  valors  de  participació,  cooperació,  solidaritat  i

respecte envers als altres i al entorn.
- Desenvolupar aspectes com la creativitat, la sensibilitat i l’espontaneïtat.
- Conèixer diferents possibilitat de jocs i d’ocupació del temps lliure
- Utilitzar el material del centre o dels companys i tindre cura.
- Consolidar oferta d’activitats de lleure al carrer per infants i joves del barri a

l’estiu.
- Potenciar l’ús cívic de places i carrers del barri.
- Fomentar  actituds de col·laboració i  implicació entre infants  i  joves i  el  seu

entorn més proper al barri, mitjançant la realització de serveis a la comunitat.
- Realitzar activitats fora del barri.
- Potenciar  i  estimular  les  relacions  personals  a  través  del  desenvolupament

d’activitats en grup i la convivència diària.



- Treballar amb els nens i nenes d’una manera divertida i diferent descobrint les
seves possibilitats i coneixements.

ACTIVITATS:

Dates: del 30 de juny al 31 de juliol. 
Horari: de 9:30-13:30.
Participants:
Grup verd de 4 a 7 anys,  15 participants setmanals
Grup blau de 8 a 11 anys,  15 participants setmanals
Grup vermell de 12 a 16 anys,  10 participants setmanals
Activitats:
- Els jocs
- Jocs esportius.
- Informàtica.
- Jocs d’estiu.
- Els tallers.
- Sortides i excursions.
- La Piscina

VALORACIÓ TÈCNICA:

Les activitats realitzades han tingut una amplia acceptació,  han participat en el
disseny d’activitats i la diversitat d’espais els ha agradat.  

Destacar que s’ha assolit un bon nivell de relació entre els joves participants
la qual cosa ha permès treballar les habilitats socials amb èxit.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

- Nombre de participants en el projecte.
- Nombre d’entitats i serveis del barri implicats en el projecte.
- Grau assoliment de les habilitats socials.


