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Presentació Casal d'Estiu

Un any més torna el casal de Pacs del
Penedès. El tema del casal d'aquest
any és "Un casal de Cine" on
acostarem als infants i joves al
fantàstic món del cine mitjançant la
inspiració de 5 pel·lícules: Coco,
Wonder, Soul, Vaiana, y Wall-e. 

Cada setmana trobarem un tema
cinematogràfic diferent que ens
permetrà treballar la creativitat i la
imaginació a través d'activitats, jocs
dirigits, manualitats, esports, sortides
etc. Un aspecte positiu del treball per
setmanes és que els infants
nouvinguts podran enganxar el fil
conductor del Casal així com aquell
que finalitzi el Casal abans del
termini establert.

Igual que l'estiu passat, farem un
recorregut pel món emocional a
través de Inside Out, un film que ens
inspira per a treballar les emociones
amb els nostres grups. Destinarem
dos dies setmanals a aquest aspecte,
fent-lo coincidir amb els dies de
piscina.

 
 
 
 
 
 
 



Enguany ens endinsarem en el món del cine, fent d'aquest casal UN CASAL DE
CINE !
La nostra proposta engloba el treball de valors i emocions a través de pel·lícules
infantils molt conegudes entre els nens i nenes.
Després d'un curs escolar ple de sorpreses a causa de la pandèmia, se'ns fa
necessari deixar volar la imaginació i convertir-nos en actors i actrius, i grans
directors/es de cine. 
Per a fer-ho, cada setmana plantegem una pel·lícula:

Eix d'ambientació

C O C O

S O U L

Coco és una pel·lícula que ens
ensenya el valor de la família, l'amor,
l'honestedat, els somnis dels nens, els
talents que tenim i la importància de
l'art i de la música. Quins són els
talents amb els quals cadascú neix?
Quan és important l'amor i
l'honestedat en la família? Què ens
pot transmetre la música?
¿Què volem arribar a ser? Aquesta és
la pregunta a la qual respondrem
aquesta setmana. Les activitats
aniran encaminades a empoderar-nos
i lluitar pel que volem ser.

Soul ens planteja valors molt
interessants com el viure el present,
la pregunta sobre la mort i què hi ha
després, què és la felicitat, la "xispa
de la vida" que tothom tenim i que
ens fa únics. El "carpe diem" serà el
nostre lema setmanal. Què ens fa
feliços? Vivim el present? Quina és la
teva "xispa"? Creieu que hi ha vida
després de la mort?



V A I A N A

W O N D E R

Una lluitadora nata que persegueix
els seus ideals serà la nostra
inspiració d'aquesta setmana.
Vaiana és una noia que té un
somni, que sap el que vol i que
lluita per aconseguir-ho. Qui som?
Com ens han dit que hem de ser?
Què és el que ens apassiona? Tots i
totes tenim una Vaiana dins, i la
volem fer sortir amb força.

La diversitat està a l'ordre del dia,
la vivim cada dia, i aquest film ens
ajuda a abordar-la sense pors i
amb normalitat. Ser diferents no
ens fa menys dignes. La diferència
enriqueix al grup. Tothom ha viscut
moments difícils en l'escola. Anem
a ser conscients i a treballar
l'empatia, la comunicació, com les
diferències poden sumar, el treball
en equip...

W A L L - E

El medi ambient serà l'eix que
regirà les nostres idees, i ens
convertirem en grans directors/es
que rodaran un documental sobre
el nostre planeta.



Activitats complementàries

G O T  T A L E N T

E D U C A C I Ó  E M O C I O N A L

Aquesta activitat és un clàssic al
nostre casal que no hi pot faltar.
Demostrarem què sabem fer i quins
talents tenim cadascú i ho farem a
sobre de l'escenari. Amb aquesta
activitat valorarem les millors
actuacions.

Cada cop tenim més evidències que l'educació emocional és essencial per a un
desenvolupament sa dels infants. Des de Pacs, ja fa molts anys que la treballem al
Casal, i aquest any ho farem a través del fil conductor d'una pel·lícula.

La pel·lícula Inside Out és una obra d'art que ens mostra com funciona el nostre
cervell i com les
emocions agafen el timó i ens fan comportar-nos d'una manera o altra. A través del
fil conductor de la pel·lícula, coneixerem 5 personatges que representaran 5
emocions diferents.

Hi haurà el personatge de la ràbia, de l'amor, de la tristesa, de la felicitat, i de
l'alegria. Cada setmana coneixerem una d'aquestes emocions i aprendrem a
identificar-les, quina funció tenen, com les podem gestionar i com podem utilitzar-
les a favor nostre.

G A L A  D E L S  Ò S C A R S

L'última setmana celebrarem al
casal una gala dels Òscars plena
d'emocions on tots i totes haurem
de venir vestits de gala, tal com
marca la tradició d'aquest
esdeveniment.



Sortides i Colònies

G O T  T A L E N T

C O L Ò N I E S

La casa de colònies que anem és Mas Pagès, situada a Sant Esteve de Guialbes
província de Girona. Hi ha una distància d'1 hora i mitja en autobús.

Els dies que marxarem seran del 28 al 30 de juliol.

Imprescindible inscriure a l'infant o jove en el moment de la inscripció. En cas
d'inscriure's més tard, quedarà subjecte a disponibilitat de places.

S O R T I D E S

Aqualeon: És un parc aquàtic ubicat a la població d'Albinyana.
Salting i Platja: El Salting és un espai de llits elàstics ubicat a Vilanova i la
Geltrú. Després de realitzar l'activitat anirem a la Platja de Vilanova a dinar i
passar una estona d'aigua i diversió.
Jumpland: és un parc d'aventures ubicat a Cambrils. En aquest espai tenim
diverses activitats com tirolines, rocòdroms, circuits...

Les sortides que tenim previstes per aquest casal són:

La realització de les sortides quedarà subjecte a l'evolució de la pandèmia
ocasionada per la COVID-19 i les seves restriccions.

P I S C I N A

Cada grup (petits, mitjans, grans i joves) anirà a la piscina del Club de Tennis
Vilafranca, ubicat al barri Pla de Cavalls dos dies a la setmana.

Els dies de piscina el lloc de trobada serà a l'edifici de Pla de Cavalls (just davant
de les pistes esportives i parc del barri). I a recollida serà directament a la piscina
del club de tennis.



 
Objectius generals

Potenciar la curiositat natural dels infants d'aprendre i d'experimentar.

Augmentar la capacitat de relacionar-se amb iguals

Adquirir valors de treball en equip, respecte, i tolerància

Afavorir el contacte entre l'infant i el món que l'envolta

Realitzar activitats que afavoreixin el desenvolupament integral de

l'infant

Fomentar l'autonomia personal mitjançant manualitats i tallers

Treballar els hàbits de convivència i participació de la vida col·lectiva

Apropar als infants a la motivació, la fantasia i la màgia

Conscienciar als infants sobre el respecte al material utilitzat

Atorgar i complir els drets de jugar i gaudir.



Estiu Jove
DE 1R A 4RT ESO



 

NOVETAT d'aquest any !

Estiu jove és una proposta adreçada a
nois i noies d'educació secundària ( de
1r a 4rt ESO), que ja són, o al menys
es consideren, massa grans per a anar
al casal convencional d'infants.

L'eix d'ambientació del casal serà
1,2,3 Acció. En aquest casal els i les
joves realitzaran activitats
relacionades amb el cine però sent
ells els protagonistes de la pel.lícula.
Realitzarem activitats relacionades
amb l'edició de vídeos, utilitzarem
xarxes socials com el Tic Toc creant un
perfil de l'Estiu Jove de Pacs i
realitzarem activitats on el
desenbolupament creatiu de cadascú
serà el punt fort del casal. A més a
més tindran un seguit d'activitats
esportives, gimcanes i diversió
assegurada!

Els i les joves anirem de colònies els
mateixos dies i a la mateixa casa de
colònies que els infants.
També anirem dos dies a la piscina
del Club de Tennis Vilafranca del barri
Pla de Cavalls .
Les sortides programades seran les
mateixes que les dels infants, però els
joves a més a més tindran un ampli
ventall de sortides  per la zona de
l'Alt Penedès.
  

1,2,3...ACCIÓ



Preu per setmana nen/a resident:  22,50 €/setmana

Preu per la cinquena setmana  dies 26 i 27 de juliol nens residents:6€ (aquesta

setmana anem de colònies del 28 al 30 de juliol, per això només es paga el 26 i 27

de juliol)

Preu nen/a setmana no residents: 45 €/setmana

Preu nen/a cinquena setmana dies 26 i 27 de juliol nens/es no residents: 15€

(aquesta setmana anem de colònies del 28 al 30 de juliol, per això només es paga

el 26 i 27 de juliol)

Preu nen/a setmana : 15€

Preu nen/a esporàdic: 4 €

Preu nen/a setmana : 15€

Preu nen/a esporàdic: 4 €

CASAL D'ESTIU (9 A 14 HORES):

(L'ajuntament de Pacs aquest any ha fet un 25% de descompte sobre el preu de l'any

2019, als nens i nenes residents a Pacs. Aquesta iniciativa ha estat creada per poder

ajudar a les famílies a la recuperació econòmica després de la COVID-19).

ACOLLIDA MATÍ (8.00 A 9.00 HORES):

SERVEI MONITORATGE MENJADOR: (14.00 A 15.00 HORES)

Tant el servei d'acollida de matí com el servei de menjador hi ha un mínim de 8 nens

fixos per a poder oferir el servei. El servei de menjador les famílies haureu de portar

el dinar dels vostres fills/es amb carmanyola juntament amb els utensilis que

necessitarà. Aquests serveis també es podrà utilitzar de forma esporàdica fent el

pagament des d'app TPVEscola que us haureu de descarregar.

PREU COLÒNIES: 60 €

Anem de colònies del 28 al 30 de juliol i aquests dies si el nen/a no va de colònies no

hi haurà servei de casal)

SAMARRETA IDENTIFICATIVA DEL CASAL: 5€/PARTICIPANT.

PREUS DEL CASAL DE PACS DEL PENEDÈS
INFANTS I JOVES 



Heu d'entrar a la nostra pàgina web: www.meskelleure.cat

Clicar a l'enllaç que us surt a la web. 

Seleccioneu el Municipi de Pacs del Penedès i el seu casal.

Completeu les dades personals que us demanem.

Una vegada omplertes, heu de clicar següent. Una vegada entreu a la següent

pàgina haureu de clicar les setmanes que voleu inscriure al casal, colònies,

sortides... i veureu que a sota del quadrant se us aniran afegint.

Una vegada tingueu tots els serveis que necessiteu, comproveu que estigui tot

correcte i clicar següent.

 Us demanem que poseu les dades de la targeta bancària amb la qual pagareu les

activitats o serveis. Aquest pagament no es farà efectiu en el moment de la

inscripció, sinó que es realitzarà just a l’inici del casal. Per seguretat no tenim accés

a la numeració de la targeta bancària en cap moment, només una referència que ens

envia el sistema bancari.

Una vegada finalitzada la inscripció, rebreu un e-mail amb els serveis o activitats

que us heu inscrit juntament amb una contrasenya i codi d’usuari per si us voleu

descarregar  l’app de TPVEscola (disponible per Android i iOS). 

 Una vegada inscrits teniu fins al 30 de maig per enviar la documentació que ús

sol.licitem per mail a hola@meskelleure.cat. Heu d'enviar escanejat o amb foto:

 La targeta sanitària .

 Llibre de vacunes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

De l'1 al 8 de maig per famílies residents a Pacs del Penedès.
Del 9 al 15 de maig per famílies amb familiars directes al poble (avis) i per
nens/es escolaritzats a l'escola el Drac que no són residents al poble.
Del 16 al 23 de maig per famílies no residents a Pacs del Penedès.

Les inscripcions seran en tres períodes: (màxim 70 places infants i 20 per joves).

Reunió informativa per les famílies: Farem la reunió informativa a finals de maig

principis de juny. Us enviarem un mail amb tota la informació.

Les inscripcions seran online i heu de seguir els següents passos:

PERIÓDE D'INSCRIPCIONS



WWW.MESKELLEURE .CAT

C/Migd ia  nº31  o f i c ina  1B

V i la f ranca  de l  Penedès

ho la@meske l l eure . ca t

TEL :  645  627  627

Segueix a Meskelleure a les Xarxes Socials:


