
Conta la llegenda que a Japó, des del principi dels temps,
les persones conviuen amb increíbles criatures que poblen un 
món misteriós i ocult.
Són éssers grotescs que, de vegades, creuen la frontera invisible 
i s’adintren al món real.. 
Els Yokai. 
Tot i la impressió que poden causar a simple vista, 
els Yokai són éssers que ajuden a les persones a trobar coses 
perdudes, 
que a més porten fortuna i es fan ràpidament companys de joc 
dels nens…..



Y O K A I,  
THE FEELINGS TRIP 



NEWS! NOTICIES! 

YOKAI HAD RECEIVED THE NEWS: SOME KIDS IN AIGÜEROL’S  
SCHOOL ARE TRYING TO FIND THE WAY OUT TO THE 
“FEELINGS TRAVEL”/ ELS YOKAI HAN REBUT LA NOTICIA: 
ALGUNS NENS DE L’ESCOLA ELS AIGÜEROLS ESTÀN BUSCANT 
LA SORTIDA AL VIATGE DE LES EMOCIONS.



Descripció del Projecte:

• Llengua vehicular      Anglès.

• Treball lúdic i pràctic dels nens sobre els 
diferents tipus d’emocions

• Principal Objectiu del Casal        que els nens 
gaudeixin de la seva estona de lleure a 
l’escola, jugant i compartint rialles i bons 
moments amb companys i monitors.  



Descripció del Projecte:

• PROGRAMACIÓ TEMPORAL:

- 25 Juny - 27 Juliol
(5 Setmanes)

- 8h-9h: Acollida 

- 9h-14h: Casal (C. Interès)

- 14-15h: Menjador

- 15-16,30h: Casal (Espai Lúdic)

• ACTIVITATS:

- Sortides setmanals
- Sortida Externa
- Nit de Bivac
- Activitats d’aigüa ( guerres d’aigüa, jocs de 

relleu aqüàtics, flotació amb galledes…)
- Activitats Manualitats o Art (Pintures, Fang, 

Esponges, Experiments amb diferents 
materials, tallers de cuina…)

- Ginkames
- Jocs Esportius
- Jocs d’intel.lecte (Trivials, jocs de pistes, puzles 

gegants…)
- Jocs de relació (Activitats dirigides, festes, 

maquillatges,...)
- Activitats Audiovisuals ( Cançons, Karaokes, 

Pel.lícules, Titelles…)



SETMANA 1:

LOVE YOKAI

(El Yokai de 

l’Amor)

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

9h WELLCOME WELLCOME WELLCOME WELLCOME WELLCOME

9,30h-10h PISCOL.LABI PISCOL.LABI PISCOL.LABI PISCOL.LABI PISCOL.LABI

10h-11h Ginkama

( pistes de Yokai)

Love Stories (contes i 

llegendes)

Sport Camp

( Running de l’amor)

Theatre

(Assaig)

Yokai Meeting 

Party time!

10-11h TRIVIAL

(Quant saps de 

l’amor?)

Art

(Mural gegant amb 

esponges)

SORTIDA

Theatre

(Vestits i Decoració)

(Visita del Yokai i 

festa!)

11- 11,30h FREE TIME / TEMPS DE JOC LLIURE+ BREAKFAST (Esmorzar)

11,30- 14h Water activity

(Les aigües de 

l’amor)

Water activity

(Les aigües de 

l’amor)

SORTIDA

Water activity

(Les aigües de l’amor)

(Visita del Yokai i 

festa!)

14-15 h. DINAR

15-16 h FREE TIME+ WATER 

ACTIVITIES /JOC LLIURE 

I ACTIVITATS D’AIGUA

16- 16,30h DIRECTED GAMES /JOCS

DIRIGITS

Exemple de programació setmanal



Descripció del Projecte:

SORTIDES: *(Poden venir familiars voluntaris, sempre amb la prèvia notificació)

- Dimecres 26 Juny: 

Ginkama Granja Soldevila 

- Dimecres 3 juliol: 

La Fageda d’En Jordà (Visita de la Fàbrica + Bosc )

- Dimecres 10 juliol: 

Mercat Solidari (Ajudem els animals de la Protectora)

- Dimecres 17 juliol o divendres 19 de juliol: 

Nit de Bivac (Sopem i Dormim a l’Escola)

- Dimecres 24 juliol: 

Itinerari pel Barri (El Mapa Perdut de Santa Perpètua)



Material: 

BOSSETA DIÀRIA

-Esmorzar
-Tovalló
-Gotet

BOSSETA D’AIGÜA
(Setmanal)

-Muda
-Kleenex

-Tovalloletes
-Gorra

-Banyador
-Xancletes

-Crema solar 
(F.P: mínim 30)

-Tovallola
-Bata/  Samarreta per 

Tallers

PISCOL.LABI
(Setmanal)

-Galetetes Salades
-Bastons de Pa

- Fruita 
- “Tortitas” de Blat de 

Moro
- Fruits secs



Normes de Funcionament: 
• CAP infant començarà el Casal sense la documentació degudament omplerta, i 

l’aportació econòmica sol·licitada en concepte d’inscripció .

• La puntualitat i l’assistència han de ser respectades, tenint en compte que l’equip ha de 
ser notificat d’absències o retards.

• L’equip de monitoratge MAI entregarà cap Infant a altra persona que no sigui la 
notificada prèviament. 

• La bona alimentació dels infants durant les hores de piscol.labis i esmorzar, és 
responsabilitat i compromís de les famílies. Aconsellem una dieta saludable i adient a 
l’estiu.

• Que les bossetes estiguin ben equipades és una necessitat per a que l’infant pugui 
participar en totes les activitats de forma òptima.

• Al Casal d’estiu som respectuosos amb el medi. Preguem no porteu materials 
contaminants (paper de plata..), i una petita col·laboració per aportar MATERIALS 
RECICLATS ( caixes de cartró, ampolles, taps de suro, càpsules de cafè…).


