
CASAL D’ESTIU 2016 
Dolors Granés, Les Aigües i Can Manent 



Presentació 

Casolem és una empresa de Cardedeu fundada el 2011 a partir de la inquietud 

d’unes famílies de donar als seus fills un servei de menjador de qualitat fugint dels 

convencionals. Actualment donem servei a 3 escoles del Vallès Oriental, entre elles 

Dolors Granés i Can Manent a Cardedeu.  

Des de Casolem col·laborem pro-activament amb l’equip docent i les famílies. A 

banda, col·laborem amb les institucions dels municipis on treballem. A la comarca 

i voltants amb el grup de treball MEPE (Menjadors Escolars de Proximitat i 

Ecològics), impulsat inicialment pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i amb 

l'Escola de Natura del Corredor, i també amb l’Associació de Menjadors Ecològics. 

A la temporada 2012-2013 vam ubicar-nos al viver d’empreses del CSETC (Centre 

de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu) que, encara actualment, ens 

assessora, ens aporta formació continuada i fomenta la col·laboració entre els 

emprenedors de la zona i potencia el networking local. Des d’aquest any, estem 

ubicats al CBC (Cardedeu Business Center). 
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Ideari del casal d’estiu 

Activitat 
Participem en 

sortides i activitats 

esportives vinculades 

a la faula i 

orientades a petits i, 

especialment, a 

grans 

Realitat 
Aprenem la 

història real dels 

Íbers a Catalunya 

fent visites culturals 

a assentaments 

laietans 

Ficció 
Ideem una faula 

sobre els Íbers, del 

gust dels infants, 

que fa de fil 

conductor del 

casal 

DIVERSIÓ!! 

Pensem en un temps de joc 
i descoberta. 

Un casal de proximitat, que 
té en compte l’entorn que 
ens ofereix el poble i la 
cultura popular. 

Oferim activitats que ajuden 
a dinamitzar l’economia 
local. 

Amb un equip humà 
implicat i consolidat amb el 
projecte de Casolem.  

Amb un espai de migdia 
tranquil i respectuós.  

Amb cuina in situ, cosa que 
permet realitzar un menú 
que preservarà totes les 
propietats de cada aliment.  

 



Realitat: Context històric 

El període iber a Catalunya s'encavalca per 
una banda amb la prehistòria i amb el 
període romà per l'altra. La cultura ibèrica 
es pot identificar a Catalunya a partir del 
segle VI aC, quan les poblacions neolítiques 
de la zona reben la influència dels pobles 
indoeuropeus i fan un canvi cap a la 
civilització. Aquest període va acabar amb 
el procés de romanització, que va culminar 
cap a l'any 50 dC. 

Els laietans foren un poble iber que habitava 
a les actuals comarques del Maresme, el 
Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès 
Oriental i el Vallès Occidental, i també 
Blanes.  

Els lacetans eren la tribu ibèrica que 
habitaven a la Catalunya central. El Bages 
era el nucli més important dels lacetans, 
amb extensions cap a ponent, part de 
l'Anoia, del Solsonès i potser de la Segarra.  



Ficció: Els laïtes i els lacets 

“Fa molts i molts anys, a l’època de la prehistòria, entre Montjuïc i Montserrat, vivien 
dues tribus ben diferents:  els Lacets i els Laïtes. Uns eren amants de la bona vida, els hi 
agradava gaudir al màxim de la natura i del temps lliure. En canvi els altres es passaven 
el dia treballant, eren supersticiosos i no els agradava gens relacionar-se amb la gent. 
Dues tribus ben diferents que hauran d’aprendre a conviure i els ajudarà a descobrir 
una vida més plena. Coneixerem setmana rere setmana els protagonistes de la nostra 
història: la Bora, la Zoma, en Kopi, en Tunk i en Piru.” 

 



Activitat: Programació 

El fil conductor de la història ens portarà a realitzar un conjunt d’activitats relacionades i 
programades setmanalment. Els infants es divideixen en dues tribus:  
 

 

 

 

Els laïtes: la tribu de petits    Els lacets: la tribu de mitjans i grans 

 

 

• Es fan activitats adaptades al moment evolutiu de l’infant. 
• Hi ha activitats conjuntes i moltes estones en les que no partim grups.  
• Per als petits sempre s’ofereix la possibilitat de fer la migdiada després de dinar, habilitant un 

espai específic per això. 
 

Les activitats que oferim les podem classificar en: 
• Tallers: Espais amb materials preparats, organitzats i pensats per despertar la curiositat de l’infant 

i les ganes de participar-hi.  
• Sortides i/o Excursions: Passejades diàries per els voltants del poble. Volem viure el poble i fer-lo 

nostre. Excursions amb autocar que ens acosten a pobles propers per gaudir tot un dia. 
• Jocs:  Jocs de llarga durada, on es treballen els objectius relacionats amb l’aprenentatge, 

l’adquisició d’habilitats, el desenvolupament d’actitud o transmissió de valors. Jocs curts, on es 
treballen aspectes psicomotrius i relacionals entre els infants.  
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Poblat: Setmana del 27 al 1 de juliol 

La història del castell de Burriac 

Aquesta setmana la dedicarem a conèixer el context de l’era 

mesolítica i a documentar-nos de forma lúdica i engrescadora per 

explicar la història antiga de Catalunya. 

Per començar aquesta història, la primera setmana farem tallers que 

ens connectaran directament amb el passat, construirem un poblat 

com feien els ibers, que buscaven turons amagats, utilitzaven pedres 

per construir  les cases i les envoltaven de muralles. Cercarem 

materials adients per fer la reproducció i la setmana culminarà amb 

una sortida al castell de Burriac i al jaciment de la cadira del Bisbe per 

donar realitat a tot allò que expliquem.  
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Poblat: Setmana del 27 al 1 de juliol 
Tribu dels petits (P3, P4 i P5) 
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HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00h – 9:15 h Benvinguda 

9:15h – 10:15h Llegenda i 

benvinguda 

Jocs ÍBERS PISCINA HAKA JACIMENT LA CADIRA 

DEL BISBE 

Cabrera de Mar 

10:15h –10:45h Esmorzar 

10:45 – 12:45 Jocs col·lectius per 

fomentar la 

pertinença al grup 

Tallers 

(construcció de 

cabanes) 

PISCINA 

(tornada a les 14h) 

Jocs d’aigua JACIMENT LA CADIRA 

DEL BISBE 

Cabrera de Mar 

12:45 –13:00 Espai de diàleg i comiat 

13:00 – 15:00 Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

PÍCNIC 

15:00 – 17:00 Passejada per recollir 

troncs i branquetes 

per tallers. 

Treball corporal. 

Danses ètniques 

Psicomotricitat: teles i 

amagatalls 

Taller: decoració de 

cabanes 

Tornada 



Poblat: Setmana del 27 al 1 de juliol 
Tribu dels grans (de 1r a 6è) 
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HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00h – 9:15 h Benvinguda 

9:15h – 10:15h Llegenda i 

benvinguda 

Jocs primitius PISCINA Gimcana esportiva CASTELL DE BURRIAC 

Cabrera de Mar 

10:15h –10:45h Esmorzar 

10:45 – 12:45 Jocs 

col·lectius/esportius 

per fomentar la 

pertinença al grup 

Tallers 

(construcció de 

cabanes) 

PISCINA 

(tornada a les 14h) 

Jocs d’aigua i HAKA CASTELL DE BURRIAC 

Cabrera de mar 

12:45 –13:00 Espai de diàleg i comiat 

13:00 – 15:00 Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

PÍCNIC 

15:00 – 17:00 Gimcana al parc Jocs de Futbol Jocs de Bàsquet Jocs d'Handbol Tornada 



Artesania: Setmana del 4 al 8 de juliol 

Una visita al poblat 

“La Bora, la noia laïta protagonista d’aquesta història, té un encàrrec molt 
important: ha de fer peces de terrissa, les quals són molt valorades per la 
tribu dels laïtes, bàsicament per la feina que representen. Quan, 
acabada la seva feina, la terrissa s'asseca al sol, en Kopi-Ell, un mamut 
trapella, tot jugant, les trenca. Aquest fet suposa que l'expulsin del poblat, 
però només durant tot un dia, ja que el comportament de la Bora solia ser 
exemplar. La Bora i el seu mamut abandonen el poblat acompanyats 
d'en Piru, un noiet amic que vol protegir-la en el seu viatge. També 
coneixeran en Tunk, un noi de la tribu dels lacets que els explicarà els 
descobriments del poble lacet, com ara els estris de caça i pesca o l'ús 
de les pedres fogueres.” 

A través d’aquesta història, que ens servirà com a introducció i fil 
conductor, coneixerem com s’ho feien per crear estris per la 
supervivència diària com canyes de pescar, llances, destrals...També com 
fabricaven peces de terrissa ja que en aquella època no tenien 
ceràmica.  Muntarem un taller de fang a l’escola amb especialistes que 
ens ensenyaran tècniques de la prehistòria. 
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Artesania: Setmana del 4 al 8 de juliol 
Tribu dels petits (P3, P4 i P5) 
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HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00h – 9:15 h Benvinguda 

9:15h – 10:15h Llegenda i 

benvinguda 

Construcció d’eines 

de l’antiguitat 

PISCINA Circuits i HAKA PUIG DEL CASTELL DE 

SAMALÚS 

Cànoves i Samalús 

10:15h –10:45h Esmorzar 

10:45 – 12:45 Jocs col·lectius per 

fomentar la 

pertinença al grup 

TALLER DE TERRISSA 

A càrrec de: TÀNIT 

didàctica i difusió 

cultural 

PISCINA 

(tornada a les 14h) 

Taller de canyes de 

pescar i jocs d'aigua 

PUIG DEL CASTELL DE 

SAMALÚS 

12:45 –13:00 Espai de diàleg i comiat 

13:00 – 15:00 Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

15:00 – 17:00 Jocs al parc Treball corporal. 

Danses ètniques 

Psicomotricitat: teles i 

amagatalls 

Taller: decoració de 

terrisses 

Tornada 



Artesania: Setmana del 4 al 8 de juliol 
Tribu dels grans (de 1r a 6è) 
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HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00h – 9:15 h Benvinguda 

9:15h – 10:15h Llegenda i 

benvinguda 

Circuit esportiu PISCINA Jocs esportius i HAKA PUIG DEL CASTELL DE 

SAMALÚS 

Cànoves i Samalús 

10:15h –10:45h Esmorzar 

10:45 – 12:45 Jocs 

col·lectius/esportius 

per fomentar la 

pertinença al grup 

TALLER DE TERRISSA 

A càrrec de: TÀNIT 

didàctica i difusió 

cultural 

PISCINA 

(tornada a les 14h) 

Taller de llances i jocs 

d'aigua 

PUIG DEL CASTELL DE 

SAMALÚS 

12:45 –13:00 Espai de diàleg i comiat 

13:00 – 15:00 Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

15:00 – 17:00 Gimcana al parc Torneig de Futbol Bàsquet:  

Control i Manipulació 

Pitxi  

(Beisbol) 

Tornada 



Terra: Setmana del 11 al 15 de juliol 

Les terres màgiques 

“Descobreixen després de les explicacions d’en Tunk que la terra s’ha de 
cuidar perquè si la tractem bé ens donarà bon fruits. D’això en diuen 
terres màgiques, ja que plantant una llavor recolliran fruits. Però han de 
tenir paciència per recollir-los ja que el camp necessita temps i molta 
dedicació. Al cap d’una hora van arribar al final del camp i van veure 
que un grapat d’homes es passaven unes gerres de terrissa plenes 
d’aigua, i els van explicar que era perquè les plantes necessiten aigua i fa 
temps que no plou i cal donar aigua a la terra.” 

En aquesta setmana donarem especial importància a la ramaderia i a 
l’agricultura de la prehistòria. No cal anar molt lluny, ja que tenim un 
poble ric en conreu i ramat. Visitarem un hort i aprendrem l’ofici, 
preguntarem als pagesos com s’ho feien abans i com hem de cuidar la 
terra per no fer-la malbé. Parlarem de verdures ecològiques i conreus 
respectuosos amb la terra. Anirem a la granja a fer de pagesos per un dia 
i fabricarem un producte làctic. Una setmana plena d’aventures! 
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Terra: Setmana del 11 al 15 de juliol 
Tribu dels petits (P3, P4 i P5) 

14 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00h – 9:15 h Benvinguda 

9:15h – 10:15h Llegenda i 

benvinguda 

LA PAISSA 

Sortida 

PISCINA CAL CERDÀ 

Sortida 

EXCURSIÓ A LA 

PLATJA 

10:15h –10:45h Esmorzar 

10:45 – 12:45 Jocs col·lectius per 

fomentar la 

pertinença al grup 

LA PAISSA i ST. HILARI 

Visita i taller 

PISCINA 

(tornada a les 14h) 

CAL CERDÀ 

Taller 

EXCURSIÓ A LA 

PLATJA 

12:45 –13:00 Espai de diàleg i comiat 

13:00 – 15:00 Dinar Dinar 

PÍCNIC  

Dinar Dinar Dinar 

PÍCNIC 

15:00 – 17:00 Sortida al parc Tornada Experimentació amb 

textures  

Jocs d’aigua Tornada 



Terra: Setmana del 11 al 15 de juliol 
Tribu dels grans (de 1r a 6è) 
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HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00h – 9:15 h Benvinguda 

9:15h – 10:15h Llegenda i 

benvinguda 

LA PAISSA 

Sortida 

PISCINA CAL CERDÀ 

Sortida 

EXCURSIÓ A LA 

PLATJA 

10:15h –10:45h Esmorzar 

10:45 – 12:45 Jocs 

col·lectius/esportius 

per fomentar la 

pertinença al grup 

LA PAISSA i ST. HILARI 

Visita i taller 

PISCINA 

(tornada a les 14h) 

CAL CERDÀ 

Taller 

EXCURSIÓ A LA 

PLATJA 

12:45 –13:00 Espai de diàleg i comiat 

13:00 – 15:00 Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

PÍCNIC  

15:00 – 17:00 Sortida 

Circuit motriu 

  Tornada Multiesport: 

Relleus i jocs d'equip 

Multiesport: 

Gimcana d'aigua 

Tornada 



Alimentació: Setmana del 18 al 22 de juliol 

De la terra a la terrissa 

“…La Bora tenia 11 anys, volia ser caçadora, no li agradava fer terrissa…Hi 
ha carn al foc. Peces de terrissa abandonades, i sobretot els sorprèn molt 
veure una llança clavada al bell mig de la plaça del poble: això és un 
senyal que vol dir, perill. És un avís per qualsevol que vingui al poble. De 
cop i volta senten un soroll i s’espanten. És en Piru que no ha obeït i els ha 
seguit fins al poblat…” 

Seguint el fil conductor de la nostra història, aquesta setmana ens 
centrarem en els aliments; coneixerem què i com menjaven els nostres 
avantpassats. Descobrirem que emmagatzemaven a Sitges, llocs sota 
terra on es guardava el blat i altres aliments. Un dels seus aliments bàsics 
fou un derivat làctic similar al iogurt.  Visitarem un forn de pa del nostre 
poble i ens mostraran l’art de fer pa, considerat un dels primers aliments 
elaborats de la història de l’alimentació. També visitarem a Castellterçol i 
Castellcir on coneixerem alguns productes de la terra i treballarem els 
cinc sentits. 
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Alimentació: Setmana del 18 al 22 de juliol 
Tribu dels petits (P3, P4 i P5) 
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HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00h – 9:15 h Benvinguda 

9:15h – 10:15h Llegenda i 

benvinguda 

DOMÈNECH 

Taller de pa 

PISCINA Jocs de l’antiguitat i 

HAKA 

VEGETÀLIA 

Castellterçol 

10:15h –10:45h Esmorzar 

10:45 – 12:45 Jocs col·lectius per 

fomentar la 

pertinença al grup 

Anem a visitar 

l’obrador 

PISCINA 

(tornada a les 14h) 

Cuinem VEGETÀLIA 

Turó dels sentits 

12:45 –13:00 Espai de diàleg i comiat 

13:00 – 15:00 Dinar Dinar Dinar Dinar Remullada i dinar 

PÍCNIC 

15:00 – 17:00 Sortida al parc Treball corporal. 

Danses ètniques 

Taller amb material 

reciclat 

Jocs d’aigua Jocs i tornada 



Alimentació: Setmana del 18 al 22 de juliol 
Tribu dels grans (de 1r a 6è) 
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HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00h – 9:15 h Benvinguda 

9:15h – 10:15h Llegenda i 

benvinguda 

DOMÈNECH 

Taller de pa  

PISCINA Sortida pel municipi VEGETÀLIA 

Castellterçol 

10:15h –10:45h Esmorzar 

10:45 – 12:45 Jocs 

col·lectius/esportius 

per fomentar la 

pertinença al grup 

Anem a visitar 

l’obrador 

PISCINA 

(tornada a les 14h) 

Sortida pel municipi 

Jocs esportius 

VEGETÀLIA 

Turó dels sentits 

12:45 –13:00 Espai de diàleg i comiat 

13:00 – 15:00 Dinar Dinar Dinar Dinar Remullada i dinar 

PÍCNIC 

15:00 – 17:00 Gimcana al parc Torneig de Bàsquet Proves olímpiques 

(salt de longitud, 

llançament de disc...) 

Multiesport 

Control corporal – 

Circuit (Equilibri, 

punteria,...) 

Jocs i tornada 



Festa: Setmana del 25 al 29 de juliol 

La gran festa 

“...Els nens han estat una setmana a la terra dels lacets. Els han regalat moltes 
coses: eines de coure, eines de teixir, (per quan sabessin conrear el lli), galls i 
gallines, terrissa de colors molt bonics...i fins una vaca. Per acomiadar-los el cap de 
la tribu els va organitzar una festa sorpresa. Tothom hi estava convidat. La festa va 
consistir en un espectacle de salts, lluites i punteries amb destrals i fletxes. Després 
van organitzar un gran sopar amb pollastre per tothom. Després de sopar van 
començar les cançons i les danses. Per acabar en Tunk va dir que tota festa no 
pot acabar sense un gran conte. i va demanar a la Bora que expliqués un conte a 
tothom ja que ella en sabia tant. Tot i la vergonya que li fa es va posar al mig de la 
plaça i va començar la seva narració...”. 

Els protagonistes de la nostra història de ficció han arribat a la fi de les seves 
aventures i rics de vivències, coneixements i diversió, tornen cap al seu poblat. No 
abans però de celebrar-ho amb una gran festa de comiat. 

Aquesta setmana nosaltres viurem de ben a prop la dansa i la música, ambdues 
tant antigues com la pròpia humanitat. I com no, anirem de colònies i el darrer dia 
de casal, farem una gran festa, com la dels nostres protagonistes: la Bora, la Zoma, 
en Kopi, en Tunk i en Piru. 

19 



Festa: Setmana del 25 al 29 de juliol 
Tribu dels petits (P3, P4 i P5) 
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HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00h – 9:15 h Benvinguda 

9:15h – 10:15h Llegenda i 

benvinguda 

Despertem el cos 

amb treball corporal  

 COLÒNIES COLÒNIES HAKA Final 

10:15h –10:45h Esmorzar 

10:45 – 12:45 Jocs col·lectius per 

fomentar la 

pertinença al grup 

Concert de’n KEKO 

cantant de Gospel 

 COLÒNIES COLÒNIES Festa de comiat 

12:45 –13:00 Espai de diàleg i comiat 

13:00 – 15:00 Dinar Dinar COLÒNIES Dinar Dinar Íber 

15:00 – 17:00 Sortida al parc Jocs d’aigua COLÒNIES Tornada Jocs i comiat 



Festa: Setmana del 25 al 29 de juliol 
Tribu dels grans (de 1r a 6è) 
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HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00h – 9:15 h Benvinguda 

9:15h – 10:15h Llegenda i 

benvinguda 

Jocs pre.-esportius  COLÒNIES COLÒNIES HAKA Final 

10:15h –10:45h Esmorzar 

10:45 – 12:45 Jocs col·lectius per 

fomentar la 

pertinença al grup 

Concert de’n KEKO 

cantant de Gospel 

 COLÒNIES COLÒNIES Festa de comiat 

12:45 –13:00 Espai de diàleg i comiat 

13:00 – 15:00 Dinar Dinar COLÒNIES Dinar Dinar Íber 

15:00 – 17:00 Gimcana i parc Jocs d’aigua COLÒNIES Tornada Jocs i comiat 



Organització 

Per aquest casal hem format un 
equip d’acompanyants i de 
cuina que formen part de 
l’equip de l’espai de migdia de 
l’escola Dolors Granés i de 
l’escola Can Manent durant el 
curs i que gestiona Casolem.  

També estudiarem la possibilitat 
d’incorporar algun monitor de 
l’escola de Les Aïgues sota 
recomanació de l’AFA 
d’aquesta escola.  

D’aquesta forma, l’equip ja 
tindrà coneixement previ de la 
majoria dels infants, dels espais i 
les instal·lacions, facilitant així, 
la integració dels infants i la 
logística de les activitats.  
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Direcció 

Coordinació 
pedagògica 

Coordinació 
del servei 

Comunitat de 
petits (P3, P4, 

P5) 

Comunitat de 
grans (de 1r a 

6è) 

Coordinació 
d'alimentació 

Cuinera 

Ajudant/s de 
cuina 

Administració 



Com ho fem a la cuina 

• CUINEM els plats artesanalment, no utilitzem producte precuinat. 

• Utilitzem coccions saludables que respecten el PRODUCTE i afavoreixen 
la bona digestió.  

• Fem menús específics per a cada mes, en funció de la matèria prima 
que ens ofereix cada TEMPORADA. 

• Fomentem l’alimentació saludable i la GASTRONOMIA per servir plats 
elaborats molt bons. 

• Treballem DIRECTAMENT amb els productors, en circuits curts de 
comercialització evitant intermediaris. 

• Utilitzem carn ecològica i SEMPRE peix fresc. 

• La nostra PRIORITAT és la verdura i hortalissa de proximitat i ecològica i, 
anualment, planifiquem collites amb els productors. 

• Utilitzem productes de neteja ecològics i les apostem per les 3 R 
(REDUIR, RECICLAR I REUTILITZAR). 
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Alguna cosa està canviant... 

La producció agroalimentària 
ecològica va incrementar prop 
d'un 10% el 2014 a Catalunya 
impulsada pels productes 
vegetals i procedents del sector 
ramader, mentre que les 
activitats industrials en aquest 
àmbit van augmentar un 34%. 

(...) En un comunicat, el 
departament d'Agricultura 
assegura que les activitats 
industrials de productes 
ecològics s'han disparat fins al 
punt que 2014 s'ha convertit 
en un any rècord, amb un 
creixement d'aquest indicador 
del 34%. La comercialització 
també ha augmentat un 68% i 
l'emmagatzematge un 43%. 

 

La comercialización de productos ecológicos 
por canales cortos reduciría un 37% el precio 
final al consumidor. 
(…) El último informe elaborado por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
sobre las cadenas de valor en la producción 
ecológica, afirma literalmente “que la 
incorporación a esos nuevos modelos de 
producción comercialización, con vistas a 
simplificar y hacer más eficaces tales cadenas 
de valor, posiblemente permitiría ahorros de 
costes que oscilarían entre el 25% y el 50% del 
precio final de muchos productos ecológicos”. 

(…) En este sentido, el estudio de la New 
Economics Foundation (NEF) sobre el caso de 
Inglaterra concluye que un sistema basado en 
mercados municipales y circuitos alimentarios 
cortos genera el doble de puestos de trabajo 
que otro basado en supermercados, siendo 
diferentes no sólo en número, sino también en el 
tipo de trabajo. 

EFE 23/03/2015 Interempresas.net 24/05/2013 
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Per què canviar a l’alimentació ecològica 
P

ro
x
im

it
a

t • Productor 
local (Km0) 

• Producte 
fresc 

• Producte de 
temporada 

• Circuits curts 

• Cultiu no 
intensiu 

P
ro

d
u

c
c

ió
 

• Certificat 
CCPAE 

• Garantia de 
qualitat 

• Garantia de 
saludable 

• Respecte al 
medi i als 
animals 

• Recuperació 
d’espècies 
tradicionals 

Aliment ecològic 

 Salut 

 Medi ambient 

 Economia local 
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En què és 

especialment rica 

Catalunya? 

VERDURA I 

HORTALISSA 

Proximitat 

i 
Ecològic 

Productes de proximitat i ecològics 

1
a

 P
ri

o
ri

ta
t 

Objectiu 

Proximitat 

i 
Ecològic 

Alternativa 

Proximitat 

O 
Ecològic 

Escollirem segons 
grup alimentari 
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Producte fresc, de temporada, de proximitat i 

ecològic per grup alimentari 
En tots els grups alimentaris aconseguim proximitat o ecològic o ambdues 

coses com es pot veure en el següent quadre dels principals proveïdors: 

Producte Proveïdor Proximitat Ecològic 

Verdura i 

hortalissa 

La Fanecada (Cardedeu), Cal Cerdà (St. Antoni de 

Vilamajor), la Botigueta de Mosqueroles (Mosqueroles), 

Fruites Moya (Sant Celoni) 

  

Llegum La Fanecada, Isidre Catafal (La Garriga), la Grana 

(Manresa) 
  

Carn de vedella i 

porc 

Pirinat (Ripollès), Can Tomàs (Pallars Sobirà)   

Carn de pollastre i 

gall d’indi 

Mes Bo (Cardedeu)   

Peix Peixos la Floreta (Mollet)    

Cereals La Grana   
Làctics Naturlan (Riudellots de la Selva), La Cleda (Canovelles)   
Altres productes 

ecològics 

Vegetàlia (Castellcir)   
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Programació d’activitats a l’espai de migdia 
DILLUNS DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES  

27 28 29 30 1 

Jocs per la cohesió: El 

codi Secret. 

Taller 

Fem un atrapa-somnis 

amb material reciclat. 

Joc lliure I joc simbòlic 

Construïm uns tipis al pati 

de l’escola 

“Campionat de bales” 

Tres jocs de bales 

diferents per anar 

sumant punts! 

Migdia mullat! 

Activitats de globus i 

aigua 

4 5 6 7 8 

Jocs de personalitat: 

Joc dels noms i joc de la 

manta. 

Joc lliure I joc simbòlic. Migdia mullat! 

Fabriquem aigua de 

colors. 

Dia de Pilota: Lligueta de 

futbol I bàsquet. 

Taller: Decoració de 

pedres. 

11 12 13 14 15 

Iniciem un tapís gegant 

al pati de l’escola amb 

fils de colors. 

Circuit i carrera 

d’obstacles: amb goma 

elàstica. 

Fem mandales amb 

volum utilitzant llanes 

reciclades. 

Migdia mullat! 

Fem bombolles de sabó 

gegant. 

Joc d’expressió corporal: 

“Pausa I Acció” 

18 19 20 21 22 

Dia mullat! 

Ens remullem en 

contenidors, com ho 

feien antigament. 

Gimcana: Sis proves 

d’acció en un petit 

recorregut. 

Jocs de participació: 

El joc de la cadira al 

revés i el joc d’estàtues. 

Fabriquem un futbolí de 

butxaca amb material 

reciclat. 

Fabriquem conjunts de 

xapes, amb xapes 

reciclades. 

25 26 27 28 29 

Taller: 

Construïm uns vaixells 

amb pots de plàstic. 

Migdia mullat! 

Festa de l’aigua. 

Concurs de xapes 

reciclades. 

Una carta que parla de 

tu: 

Per acomiadar-nos fem 

un joc i  ens emportarem 

un bonic record a casa. 

Gran festa de comiat. 
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Tarifari 
PREUS SOCIS AMPA/AFA 

 

 

 

 

 

 

PREUS NO SOCIS 

 

 

 

 

 

 

EXTRES 
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Nº setmanes / 
Modalitat 

Matí 
9h – 13h 

Matí + Menjador 
9h – 15h 

Matí + Tarda 

9h – 13h 
15h – 17h 

Matí + Menjador + Tarda 
9h – 17h 

Menjador + Tarda 
13h – 17h 

Tarda 
15h – 17h 

1 setmana 49,00 € 81,00 € 60,00 € 88,00 € 43,00 € 12,00 € 

2 setmanes 93,00 € 157,00 € 114,00 € 170,00 € 86,00 € 25,00 € 

3 setmanes 130,00 € 226,00 € 162,00 € 245,00 € 127,00 € 37,00 € 

4 setmanes 161,00 € 288,00 € 201,00 € 312,00 € 167,00 € 49,00 € 

5 setmanes 184,00 € 343,00 € 235,00 € 372,00 € 207,00 € 62,00 € 

Nº setmanes / 
Modalitat 

Matí 
9h – 13h 

Matí + Menjador 
9h – 15h 

Matí + Tarda 

9h – 13h 
15h – 17h 

Matí + Menjador + Tarda 
9h – 17h 

Menjador + Tarda 
13h – 17h 

Tarda 
15h – 17h 

1 setmana 55,00 € 90,00 € 66,00 € 97,00 € 48,00 € 14,00 € 

2 setmanes 103,00 € 173,00 € 126,00 € 188,00 € 95,00 € 27,00 € 

3 setmanes 144,00 € 249,00 € 179,00 € 270,00 € 140,00 € 41,00 € 

4 setmanes 177,00 € 318,00 € 223,00 € 344,00 € 185,00 € 55,00 € 

5 setmanes 204,00 € 380,00 € 259,00 € 411,00 € 228,00 € 68,00 € 

Nº setmanes / 
Modalitat 

Matí 
9h – 13h 

Matí + Menjador 
9h – 15h 

Matí + Tarda 

9h – 13h 
15h – 17h 

Matí + Menjador + Tarda 
9h – 17h 

Menjador + Tarda 
13h – 17h 

Tarda 
15h – 17h 

22 i 23 de juny 21,00 € 34,40 € 28,20 € 41,40 € 16,60 € 5,20 € 

1 al 5 d'agost 52,00 € 85,50 € 67,00 € 92,50 € 44,50 € 13,00 € 



Dades de contacte 

Per a recollir i lliurar la inscripció podeu fer-ho a: 

• Escola Dolors Granés: al despatx (dijous, de 
9 a 9:30), per email 
(info.ampagranes@gmail.com) i bústia 
escola 

• Escola Les Aigües: al despatx, per email 
(casalestiu@afalesaigues.ca) i bústia AFA 

• Escola Can Manent: bústia Casolem 

• Oficina de Casolem al CBC (c/ Pere 
Mercader 65 – Despatx 7) de 9:30h a 14:00h 

 

Informació i gestió del casal d’estiu 

casalestiu@casolem.cat 

 
Cristina Valldeneu (cap pedagògica) 
cristina@casolem.cat 
M. 607 33 91 17 

 

Casolem, S.L. 
www.casolem.cat 
M. 627 45 83 63 
c/ Pere Mercader 65, CBC, despatx 7 

08440 Cardedeu 
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