


EL MÓN DE LA VILA DOMENIO

PRESENTACIÓ

Enguany ens endinsem
al Món de la Vila

Domenio. 
A través del joc i de
moltes aventures

úniques descobrirem
l’antic poble de Sant

Jaume dels Domenys,
anomenat Vila

Domenio.

Un parell de romans
ens acompanyaran en

aquesta màgica
aventura on

experimentarem i
descobrirem aquest

meravellós món. 



EL MÓN DE LA VILA DOMENIO

EIX TEMÀTIC

L’Octavius i la Pompeia, romans
de cap a peus, ens visitaran des
del passat per explicar-nos la
seva història. Una màquina del

temps supersònica els ha
transportat a les nostres vides,
i estan molt preocupats de com

ha quedat el seu estimat
territori a causa del pas dels

anys. Moltes experiències han
viscut, i no totes han sigut

agradables. Per aquest motiu,
ens demanaran ajuda per
recuperar l’antiga Vila
Domenio, que ha estat

conquerida per les
problemàtiques de l’època

actual.  



EL MÓN DE LA VILA DOMENIO

EIX TEMÀTIC

Entre tots i totes haurem d’acompanyar-los en aquesta aventura i
fer tot el possible per recuperar l’antiga Vila Domenio. 

Ens en sortirem? 
Tot dependrà dels infants i joves. 

 
 

Us animeu a acompanyar-nos en aquesta intrèpida i
atrevida aventura? 

Un Món ple de peripècies i històries màgiques t’espera durant
aquest estiu, som-hi!



MONITORS AGRUPAMENT
ESCOLTA XAREL.LOS

Aquest casal està organitzat per l'ajuntament de Sant Jaume dels
DOmenys i l'empresa +klleure sóm els que gestionem el casal
d'estiu. 
Els monitors de l'Agrupament Escolta "Els Xarel.los", seran els
encarregats de portar a terme el casal i fer gaudir els infants d'un
estiu ple d'aventures. 

 
 

Seguirem totes les mesures de seguretat i
higièniques  per fer front a la Covid-19.



ACTIVITATS I SORTIDES

GIMCANES - AVENTURA - JOCS - ACTIVITATS
EDUCATIVES I CREATIVES- PISCINA-
SORTIDES - ROLLER DAY  - SCAPE ROOM -
ESPORTS - CIÈNCIAVENTURA - I MOLT MÈS....

 
 

Aconseguir que els infants gaudeixin del casal a partir d’una
programació atractiva d’activitats de caire lúdic .  
Afavorir l’autonomia i el creixement i desenvolupament
personal dels infants a partir de noves vivències i
experiències. 
Potenciar la relació entre els nens i nenes participants
afavorint l’establiment de vincles i relacions d’amistat i
evitant situacions de discriminació o marginació. 
Potenciar el paper actiu i participatiu dels nens i nenes en
l’execució de les activitats.
Afavorir la descoberta i la interrelació amb l’entorn natural,
social i cultural proper.

 

OBJECTIUS GENERALS:



OBEJCTIUS ESPECÍFICS
DEL CASAL

Conèixer el funcionament de l’antiga Vila Domenio.
Elaborar material destinat a activitats relacionades a
l’època.
Potenciar l’esperit crític tot comparant la Vila Domenio
amb el funcionament de la vida actual.
Descobrir les restes de la Vila Domenio.
Treballar la cooperació per aconseguir un objectiu comú:
ajudar a l’Octavius i la Pompeia amb el seu gran repte.
Promoure valors com el respecte, la tolerància i el
treball en equip. 
Treballar hàbits que afavoreixen l’autonomia personal i
el desenvolupament dels infants.
Construir noves experiències i vivències a través del joc. 
Potenciar la creativitat i la imaginació. 
Promoure hàbits que ens permetin viure en un món més
sostenible. 
Descobrir el món exterior a través de sortides.

 
 



PREUS DEL CASAL
DEL 28 DE JUNY AL 30 JULIOL

49 € EMPADRONATS  O MEMBRES DE L'AGRUPAMENT ESCOLTA ELS
XAREL.LOS (NO CAL ESTAR EMPADORNAT SI EL NEN/A N'ÉS MEMBRE).
56 € NO EMPADRONATS.

PREU NEN/A SETMANA: 15 €
PREU NEN/A ESPORÀDIC: 3,80 €

PREU NEN/A SETMANA: 23 € 
PREU NEN/A ESPORÀDIC: 4,80 €

PREU: 4€/infant (Aquest import és per l'assegurança obligatòria i el cost
es el mateix si s'apunta l'infant 1 setmana com tot el casal).

CASAL D'ESTIU (9 A 13 HORES):
PREU NEN/A SETMANA: 

Per poder realitzar el casal hem de tenir un mínim de 30 inscrits.

ACOLLIDA MATÍ (8.00 A 9.00 HORES):

(Per aquest servei hi ha d'haver un mínim de 8 nens/es per setmana fixes).

SERVEI MONITORATGE MENJADOR: (13.00 A 15.00 HORES)

El servei es realitzarà en carmanyola. Cada família haurà de portar el seu
dinar amb els estris necessaris. 
(Per aquest servei hi ha d'haver un mínim de 8 nens/es per setmana fixes).

ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS:

EXCURSIONS
Realitzarem sortides pel poble i farem una sortida si les condicions
epidemiològiques per fer front a la Covid-19 ens ho permeten. A la reunió
informativa que farem amb les famílies us informarem.

PISCINA
Cada setmana anirem 2 dies a la piscina del poble (aquest servei entra en el
preu del casal).



INSCRIPCIONS
DEL 1 DE MAIG AL 23 DE MAIG

Heu d'entrar a la nostra pàgina web: www.meskelleure.cat i
entrar a INSCRIPCIONS i us enviarà a la plataforma
TPVEscola.
Seleccioneu el Municipi de Sant Jaume dels Domenys 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'us al casal, acollides... 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 poder accedir a l’app de
TPVEscola (disponible per Android i iOS).
Si voleu us podeu descarregar l’app al dispositiu mòbil i posar
el codi d’usuari i contrasenya que heu rebut en l’e-mail.
L'aplicació és necessària en cas d'utilitzar els serveis
esporàdics d'acollida i menjador.

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



 

ORGANITZAT:                GESTIONAT:                COL.LABORACIÓ:


