
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vine a passar una nit inoblidable amb els teus amics... 

Vols sopar a la fresca?   

I fer un joc de nit dins de l'escola? 

Vols contemplar els estels estirat al camp d'herba? 

T'havies imaginat mai una festa de pijames al cole? 

No t'ho perdis!! 

 

 

 

 

 



Us presentem la 4a Nit del Casal, on el dia 26 de juliol farem un conjunt 

d'activitats i dormirem al Casal. Pels que ho vulguin, allargarem la festa al 

dia següent ja que serà l’últim dia del Casal d’Estiu 2018. 

 

Què farem? 

Recordeu que totes les activitats de la Nit del Casal i del darrer dia de Casal 

es realitzaran al centre escolar.  

 

OPCIÓ A: NIT DEL CASAL 

DIJOUS 26 DE JULIOL 

19:00h  Rebuda, acollida i instal·lació 

19:30h Jocs de relació i cooperatius 

20:15h Fem servei: parem taula! 

20:30h Sopar a la fresca 

21:15h Fem servei: desparem taula i recollida selectiva. 

21:30h Vetllada a l'escola: farem un de joc de nit, danses, cançons i moltes altres  

  sorpreses! ... 
   L'activitat estarà adaptada en grups d'edat, i l'horari delbona nit i el dormir  

   d'infantil pot ser modificat per afavorir el descans dels més petits   
 

23:15h Bona nit: petit espai de relaxació 

   A dormir! 
   Dormirem en espais adaptats per al descans dels nens i nenes, sempre   

   acompanyats dels monitors.    

 

DIVENDRES 27 DE JULIOL 

8:00h Llevar-se i bon dia: espai per preparació personal  

8:15h Esmorzar 

9:00h Activitats Casal (si estàs inscrit aquella setmana o al Fi de Casal)  

 o bé, retorn cap a casa 

 

OPCIÓ B: NIT DE CASAL I FI DE CASAL 
 

Farem les activitats de la Nit del Casal (OPCIÓ A), i alhora, et podràs quedar al darrer dia del 

Casal on farem activitats lúdiques i la gran festa dels de jocs d’aigua! 

 

DIJOUS 26 DE JULIOL  

19:00h Inici Nit del Casal 

 

DIVENDRES 27 DE JULIOL  

9:00h Activitat Casal, final de Casal 

13:00h Comiat i fins els 2018 (hi ha servei de menjador) 



Eduquem de manera transversal  
 

Tant al llarg del Casal com a la Nit del Casal, des de l’Agrupament, 

eduquem per a la transformació social i amb l’objectiu de deixar el món 

millor del que l’hem trobat. Això es concreta a través de: 
 

 Treballem els hàbits personals (higiene, vestir-se, ser 

responsables de les seves coses, ...) i els hàbits del 

grup (normes, parar taula, servei, ...) 

 Conservem la natura: farem recollida selectiva, 

utilitzem productes reutilitzables i reciclables  

 Fem un consum responsable i de proximitat  

 Prioritzem els jocs cooperatius als competitius, les activitats en grup 

que les individuals, la gimcana a la cursa. 

 Els nens i nenes, són els protagonistes de les accions  

 Espais de treball personal i de l'interior 

 

 

PER ORGANITZAR-NOS... 
 

 

OPCIÓ A: Nit del Casal 
Té un preu de 16€, que inclou: 

 Totes les activitats des de les 19h del 26 de juliol fins les 9:00h del 

divendres 27 de juliol 

 El sopar a la fresca del dia 26 de juliol 

 L'esmorzar del dia 27 de juliol 

 Assegurança, materials, etc. 

 

OPCIÓ B: Nit del Casal i fi de Casal 
Té un preu de 25€, que inclou: 

 Totes les activitats de La Nit del Casal (opció A)  

 Les activitats del darrer dia de Casal de 9:00h a 13:00h 

 Esmorzar del pati del dia 27 de juliol 

 Assegurança, materials, etc. 

 

 



Què cal portar? 
Cal portar la roba i objectes marcats amb el nom 
 

OPCIÓ A 
 La samarreta del Casal, roba i calçat còmodes 

 Roba de recanvi (interior i samarreta) 

 Màrfega o estora, sac d'estiu o llençol 

 Necesser  

 Llanterna, frontal o lot 

OPCIÓ B 
 El mateix que a l’opció A, i a més... 

 La roba per jocs d’aigua: tovallola, banyador, 

xancles...  

 

Com m'hi apunto? 

Només cal que registris les dades a www.benenlla.org/casal/nit. Hi 

trobaràs un petit formulari (no cal tornar a fer tota la fitxa d'inscripció) i 

el pagament el pots fer per les vies habituals.  

A més de les dades que ja tenim de la fitxa del Casal, hi ha una casella 

d'observacions al formulari perquè, si cal, tinguem en compte alguna 

observació concreta per aquesta activitat. 

Les places són limitades per tal de garantir un bon funcionament.  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment,  

 

AEG BEN ENLLÀ 
  

         E-mail: casaldestiu@gmail.com 
   

         Telf. durant l’activitat: 605258583 

 

 

Gràcies per la vostra confiança i fins ben aviat. 
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