
            TELÈFONS DE CONTACTE 

Espai Jove Robert Brillas  Telèfon:  93 372 06 06 

Horari base : de 10 a 14h 

PISCINA 

El dia de piscina del nostre casal és el divendres, aquell dia els joves han de 

venir amb el banyador i la crema solar posada, us demanem a més que portin  

a la motxilla el seu propi pot de crema per poder anar-los-hi posant durant el 

dia. 

EXCURSIONS i SORTIDES 

Dia 29 de juny de 8’45h – 14h Làser tag 

Dia 5 de juliol de 9’30h – 17h Gincama Boom 

Dia 19 de juliol 9’30h – 14h Escalada 

Intercanvi jove: És una activitat nova que s’està promovent des de la 

Federació Catalana de l’Esplai per fer una acció de servei al municipi enfocada 

a l’educació ambiental. Farem un intercanvi amb altres joves de diversos 

casals.  

Sortida dia 14 de juliol a les 12h  i arribada dia 15 de juliol a les 14h 

Dos dies durant el casal marxarem d’excursió, de 9 a 17h, per aquest motiu els 

joves han de portar a més de l’esmorzar i aigua, el dinar. I dos més farem 

sortides de 9 a 14h (tot i que l’horari pot variar)  

 

 

 

CASAL JOVE 2016 

                                          

  

REUNIÓ AMB LES FAMILIES:  

Dijous 9 de juny, a les 18h al Robert Brillas 

En conveni amb: 
 
 
 
      
 



OBJECTIUS DEL CASAL 
 

 Oferir un espai d’oci alternatiu, on l’educació en valors i la voluntat de 

construir un món millor esdevinguin un tret diferencial i un valor afegit  

 

 Potenciar l’autonomia i responsabilitat, tant amb els aspectes més 

individuals, com la corresponsabilitat amb els altres com amb el seu 

entorn. 

 

 Donar especial valor a la vida de grup i fomentar la participació i 

inclusió de tots els nois i noies en aquest. 

 

 Propiciar un ambient de motivació i participació envers les propostes 

d’activitats fent que esdevinguin els principals protagonistes 

d’aquestes.  

 

 Gaudir de les sortides i el seu entorn, tot respectant els diferents 

espais i les persones que ens hi trobem.  

 

 Apropar-los a una oferta cultural àmplia i acord a la seva edat. 

 
 
 

 

 

 

TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 

Noves tecnologies: considerem que és un puntal bàsic donat que els 

joves utilitzen aquestes eines en el seu dia a dia, per aquest motiu 

poden ser activitats molt engrescadores per al grup. D’altra banda 

podem educar-los en l’ús d’aquests recursos. 

Compromís social i ApS: aquest és un dels punts essencials que 

diferencia la nostra oferta per a l’estiu. Creiem que a banda de passar-

ho bé i realitzar activitats per al propi gaudi, és molt important que els 

joves es comprometin amb petites accions que ajudin a crear un món 

millor.  

Tallers: a partir de la valoració de les edats dels joves apuntats, 

s’organitzaran tallers puntuals orientats a les seves inquietuds 

Dinàmiques de grup: per assolir la majoria d’objectius que proposem 

cal un treball en equip i una cohesió de grup real. És per això que 

diferents dies treballarem dinàmiques de grups i jocs on de forma 

transversal treballarem aspectes com: autoconcepte, autoestima, 

habilitats i intel·ligència emocional, relació amb iguals, amistat etc. 

Excursions i sortides: donat l’edat dels joves considerem important que 

moltes de les activitats es pugin dur a terme en espais exteriors a l’hora 

que podem treballar el coneixement de l’entorn proper. 

Piscina: els divendres anirem a la piscina del Parc dels Torrents a gaudir 

d’un espai lúdic i de temps lliure amb els companys/es i monitors/es. 


