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Col.legi “DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT DE BARCELONA” 
 

Casal d’estiu 2016 DOMINIQUES 

Un Casal a Power’s School   pocions i escombres a punt: 

 de P3. fins 3r de Primària 
 
De nou aquest curs la junta de l’A.M.P.A. i la titularitat del Col·legi estem promovent 
l’organització d’estades d’estiu a l’escola.  
ANGLÈS AL CASAL 
Diferents personatges del casal interpreten i dinamitzen les activitats  en llengua 
anglesa. 
Aprofitarem per introduir vocabulari del lleure en llengua anglesa. 
 
Caldrà recollir la documentació a la porteria els dies 26 i 27 d’abril, també podreu 
descarregar-ho des de l’espai de l’AMPA a la web de l’escola i de circulars. 
 

1a setmana : del 27 de juny a l’1 de juliol 
2a setmana : del 4 al 8 de juliol 
3a setmana : de l’11  al 15 de juliol 
4a setmana : del 18 al 22 de juliol 
5a setmana : del 25 al 29 de juliol 

 
 
Horari del Casal: de 9:00 a 17:00 hores, en cas de no quedar-se a dinar, al migdia es 
sortirà a les 13:00h i es començarà l’activitat de tarda a les 15:00h. 

Hi haurà servei de guarderia a partir de les 8:00 h 
 
Preus: 
Setmanes Amb menjador Sense menjador 
1 setmana 129 94 
2 setmanes 257 187 
3 setmanes 384 279 
4 setmanes 508 368 
5 setmanes 630 455 
Les sortides que es facin estan incloses. 

 
Inscripcions el 3, 4 i 5 de maig 
 horari de 17:00 a 18:30 h. 
Caldrà lliurar  

 Fitxa de l’alumne degudament complimentada 
 Full d’autoritzacions (amb la documentació que s’hi especifica) signat 

 
Dimarts  7 de juny a les 18 hores es farà una reunió informativa on es detallaran totes 
les activitats que es duran a terme i es lliurarà el programa (es tornarà a passar una 
circular per confirmar data i hora) 
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Aquest any omplim literalment de màgia i fantasia el casal d’estiu tuti, amb 
una barreja d’ingredients que ho farà possible: encanteris, aventures, misteris i 
una bona programació d’engrescadores activitats de lleure donaran lloc a la 

nostra particular escola de màgia: Benvinguts a  Power’s School.  
Com ja podeu imaginar, enguany, ens inspirem en la literatura juvenil i 
fantàstica de J.K. Rowling, que servirà de centre d’interès i d’eixos d’animació al 
llarg de les 5 setmanes del nostre casal.  
 
Però evidentment, Power’s School té la seva pròpia història, personatges i 
reptes, on els protagonistes seran, com no, els seus aspirants a mags i magues: 
els infants. 
 
 A cada racó de Power’s School s’amaguen secrets màgics i molta diversió.  
Jocs, tallers, gimcanes, cançons, danses, excursions i moltes altres activitats 
que els/les aprenents a mags/es aniran descobrint de la mà d’uns personatges 
tan fantàstics com curiosos.   
  
Si voleu conèixer millor la nostra escola de màgia i aquests personatges, no 
deixeu de llegir… passeu, passeu… shhhhh. 
 

Un Casal a Power’s School   pocions i escombres a punt:



Col.legi “DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT DE BARCELONA” 
 

 

Els 5 personatges de Power’s School 
Hermínia Grenyes: és la directora de l’escola i experta 
en criatures fantàstiques. Intel·ligent, reivindicativa, 
ecologista, vegetariana... i és clar, com indica el seu 
cognom, porta grenyes (molt ben cuidades, això sí).   

 
Parry Hotter: És el mag més poderós de 
Power’s i expert en encanteris. Fa honor al seu 
cognom i sempre té molta calor. El pobre ho passa molt malament a 
l’estiu i a vegades, en comptes d’una vareta, porta un ventall 
(màgic, és clar).       
 
Roc Muesli: És l’expert en transformacions i 
una mica golafre. Li encanten les barretes de 

cereals i es creu que té el cabell taronja de tant menjar-ne. 
Ell diu que són màgiques. Vosaltres que penseu?    

 
Zeveruz Ezneip: És l’expert en pocions. Els 
seu aspecte és una mica sinistre, però la seva 
peculiar forma de parlar fa que sigui graciós i 
ningú li tingui por. Això sí… sempre amb respecte. Pots riure’t amb 
ell, però mai d’ell… o et convertirà en un gripau!  
 

Lord Borde-molt:  Aquest personatge, com indica el seu 
cognom, és  antipàtic i malcarat. És l’únic una mica dolentot del 
nostre casal, tot i que tampoc massa. Fa la guitza als aprenents 
de Poutter School, fent desaparèixer barrets, escombres, varetes 
i altres malifetes. Tothom intenta atrapar-lo… però caldrà molta 
màgia i molta astúcia per aconseguir-ho. 
 
 



Col.legi “DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT DE BARCELONA” 
 

Eixos d’animació: 
 
Com cada any, el centre d’interès del casal s’estructura en 5 eixos d’animació, 
un per cada setmana. Enguany aquests eixos ens transportaran a 5 aventures 
ben diferents, amb màgics reptes a superar.  Power’s School és molt gran, i 
darrera les seves parets es viuen moltes emocions. Anem a descobrir-les! 
 
Barrets, varetes i escombres, Power’s School obre portes. 

Els/les primers/es aspirants arriben a Power’s School amb l’objectiu 
principal de superar les proves per aconseguir la llicència màgica 
d’aprenents. Caldrà preparar i carregar de màgia els 4 elements 
bàsics de tot mag: la vareta, el barret, la capa i l’escombra. 
Comptaran amb l’ajuda de la directora, Hermínia Grenyes i de Parry 
Hotter. 
 
 
Encanteris i pocions... i un bon grapat d’emocions.  

Els nostres aprenents a mags s’endinsaran en les classes de màgia de 
Zeveruz Ezneip. Caldrà dominar ràpidament algunes pocions secretes 
per fer front a les malifetes de Borde-Molt. Serà una setmana 
d’aventures i misteris, amb moltes sorpreses... i potser algun ensurt.   
Els nostres aprenents a Mags entren en acció. 
 
 

 
 
La gran trobada de mags, amb molts muggles convidats.  

La nostra directora, la Hermínia Grenyes, vol tenir tot 
a punt per la gran trobada de mags anual. Al gran 
auditori de l’escola, engalanat per l’ocasió, tindrà lloc 
l’acte principal amb un centenar de muggles convidats 
(les famílies). Tota la setmana caldrà preparar bé 
aquesta trobada, on els nostres aprenents posaran a 
escena tota la seva màgia.  I com sempre, caldrà 
evitar que Borde-Molt ens xafi la guitarra. 
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Bestioles,  animalons i criatures d’altres mons.   
Com ja sabeu, a Power’s School tenim l’assignatura de “Criatures 
Fantàstiques”, que imparteix la nostra directora i experta en el 
tema, la Hermínia Grenyes. Aquesta setmana coneixerem unicorns, 
dracs, pegassos, centaures i altres desenes de bestioles màgiques, 
mitjançant jocs, llegendes, tallers, gimcanes, cançons i moltes 
altres activitats.  Tot un món de fantasia per deixar volar la 
imaginació.  

 
 
 

Un esport molt especial: Torneig de Quidditch al casal.  

Aquesta setmana tocarà montar-se sobre les escombres. 
Però no tot serà competició. En Ron Muesli en ajudarà a 
tunejar-les i ens ensenyarà les normes d’aquest esport tan 
peculiar i divertit, adaptat evidentment a la màgia dels 
nostres aprenents. I quan tothom estigui a punt... el gran 
torneig amistós!   
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CAMPUS ESPORTIU 2016DOMINIQUES 

Corre, desmarcat i rep...  fes equip i juga net. 
 de 3r.de Primària fins 3r ESO 
Us volem presentar de nou la proposta que tan bona acceptació va tenir entre els nens i 
nenes que hi van participar el curs passat. 
L’activitat va adreçada als nens i nenes a partir de 3r de primària i fins a Tercer d’ESO. 
Aquesta proposta els vol engrescar a tots a fer un tast de diferents esports des d'una 
vessant lúdica i esportiva. 
El Campus Esportiu té un protagonista principal: el Joc Net. 
El joc net (en anglès “fair play”) és l’expressió que defineix la competició respectuosa 
amb els companys i contrincants  
Partint d’aquesta premissa a l’estiu, mentre fem desenes d’activitats, descobrirem nous 
esports i farem amics de manera saludable. 
 
Caldrà recollir la documentació a la porteria els dies 26 i 27 d’abril, també podreu 
descarregar-ho des de l’espai de l’AMPA a la web de l’escola i de circulars. 
 

1a setmana : del 27 de juny a l’1 de juliol 
2a setmana : del 4 al 8 de juliol 
3a setmana : de l’11  al 15 de juliol 
4a setmana : del 18 al 22 de juliol 
5a setmana : del 25 al 29 de juliol 

 
 

 
Horari del Campus: de 9:00 a 17:00 hores, en cas de no quedar-se a dinar, al migdia es 
sortirà a les 13:00h i es començarà l’activitat de tarda a les 15:00h. 

Hi haurà servei de guarderia a partir de les 8:00 h 
Preus: 
Setmanes Amb menjador Sense menjador 
1 setmana 141 106 
2 setmanes 281 211 
3 setmanes 420 315 
4 setmanes 556 416 
5 setmanes 690 515 
Es faran dues sortides setmanals relacionades amb l’esport. Una d’elles serà en 
transport públic 

Inscripcions el 5, 6 i 7 de maig 
 horari de 17:00 a 18:30 h. 
Caldrà lliurar  

 Fitxa de l’alumne degudament complimentada 
 Full d’autoritzacions (amb la documentació que s’hi especifica) signat 

 
Dimarts  7 de juny a les 19 hores es farà una reunió informativa on es detallaran totes 
les activitats que es duran a terme i es lliurarà el programa (es tornarà a passar una 
circular per confirmar data i hora) 
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Corre, desmarcat i rep...  fes equip i juga net. 
 
Els Campus Esportiu de tuti serveis pedagògics tenen un protagonista principal: 
el Joc Net. 
 
El joc net (en anglès “fair play”) és l’expressió que defineix la competició 
respectuosa amb els companys i contrincants.  I és clar, és just en aquest punt 
on ens trobem davant de la idea clau de la pedagogia de l’esport. Allà on els 
valors  es manifesten i els monitors esportius esdevenen educadors.  
Partint d’aquesta premissa a l’estiu, mentre fem desenes d’activitats, descobrim 
nous esports i fem amics de manera saludable, treballarem de manera 
transversal 6 eixos de Joc Net.    
 
 Jugar en equip d’una manera generosa amb la resta de companys. 
 Gaudir de la competició sense que el resultat sigui una obsessió.  
 Respectar les normes del joc i les decisions arbitrals. 
 Saber guanyar amb humilitat. 
 Acceptar la derrota amb honestedat. 
 Arraconar tota acció violenta i/o agressiva.  

 
Com treballarem els 6 eixos de Joc Net?  
 
Amb el propi exemple dels monitors/es. 
Fent puntualment xerrades i utilitzant recursos audiovisuals específics. 
Implicant als nois i noies de manera participativa en el procés d’elaboració de 
les normes i sancions a les petites competicions que anirem realitzant a llarg del 
mes. 
Gestionant de manera constructiva les situacions de conflicte.  
Corregint de manera efectiva, amb eines pedagògiques les actituds incorrectes 
esportives. 
Comptant amb la complicitat i el suport de les famílies, reforçant a casa els 6 
eixos de Joc Net. 

 
 



 
 

Gestió tècnica i pedagògica : tuti Serveis pedagògics i Socials s.l 
 

affinem! casal musical 

presentació  

Les  vacances  són periodes de  temps  ideals per  gaudir dels nostres  tallers,  amb una 

proposta  de  lleure  artísitc  adaptats  al  format  de  Casal:  jocs,  tallers,  dinàmiques  i 

sobretot moltes cançons i coreografies, són l’eix principal d’aquesta activitat adreçada 

a  diferents  grups  d’edats  (secundària  i  batxillerat)  i  dinamitzada  per  talleristes 

professionals especialistes de reconegut prestigi. 

objectius  

o Oferir un espai de  lleure engrescador partint de  la música  i el cant vocal com 

eix metodològic i d’animació. 

o Aprendre a  controlar veu  i  cos en  l’expressió artística d’un petit  repertori de 

cançons  harmontitzant  la  veu  pròpia  amb  la  de  la  resta  de  companys/es,  i 

coordinant els moviments en petites coreografies. 

o Gaudir de la música com recurs d’oci cultural, socialitzador, artístic i formatiu.     

equip professional 

Els  Casals musicals  affinem!  compten  amb  un  gran  equip  de  professionals,  tots  ells 

amb  formació artística  i pedagògica, amb un  tarannà engrescador  i amb experiència 

tant al món de les arts escèniques com al món del lleure educatiu. Tots els integrants 

de l’equip affinem! tenen en comú la seva participació destacada al programa de TV3 

Oh  Happy  Day.  L’estaff  tècnic  actualment  el 

conformen 10   professionals: Gerard  Ibañez, 

Gemma Mateo i Anibal Miranda (Deudeveu), 

Eulàlia  Bou  i  Txell  Bou  (Cantabile),  Lourdes 

Perera  i Mònica  Llurba  (Amarcord),  Rebeca 

Rodriguez  i  Andrea  Fernàndez  (Vakombà)  i 

Adriana Brun  (Music Vox). Tot plegat  sota  la 

coordinació  pedagògica  de  David  de  Castro 

(director i cap pedagògic). 

a qui va adreçat 

Nois i noies de Secundària i de Batxillerat 

metodologia 

Les activitats d’affinem! al casal es divideixen en 6 blocs: 



 
 

Gestió tècnica i pedagògica : tuti Serveis pedagògics i Socials s.l 
 

o (bloc 1) Coneixença  i cohessió:  tot  tipus d’activitats de  lleure que  tenen com 

objectiu  principal  cohessionar  al  grup  i  reforçar  els  llaços  d’amistat.  Jocs, 

gimcanes, tallers...etc, també formen part del Casal Musical affinem!  

o (bloc  2)  Expressió  artística  corporal  i musical:  jocs  i  activitats  divertides  per 

treballar  l’expresivitat de  cos  i  veu.  Fer  jocs d’harmonització,  canons,  ritmes, 

dramatitzacions, imitacions, mímica… etc. 

o (bloc 3) Coordinació psicomotriu: jocs de moviment en espais oberts, en equip 

o cooperatius, que milloren la coneixença del cos i la coordinació d’aquest. 

o (bloc  4)  Tècnica  vocal:    activitats  d’escalfament  de  la  veu  i  tècniques  de 

perfeccionament  vocal.  Els/les  nostres  talleristes  dominen  tècniques 

específiques per preparar  les cordes vocals per cantar correctament, sense fer 

malbé la veu, i aconseguir la millor afinació.  

o (bloc 5) Assaig:   preparació del repertori de cançons adaptades a  l’edat, amb 

les  seves  coreografies.  És  la  part  central  de  cada  dia,  on  els  joves  o  infants 

interpreten  i  perfeccionen  les  cançons  amb  les  seves  coreografies  que 

representaran l’últim dia a l’espectacle. 

o (bloc 6) Espectacle final:  Activitat final de cloenda on es conviden a les famílies 

a presenciar  l’actuació.   És el moment culminant del projecte, on el grup pot 

exhibir tot el que ha aprés al llarg del Casal 

L’estructura horària que proposem és de 4 hores matinal, de 9’00 a 13’00, on es 

combinen activitats dels diferents blocs exposats i també una estona de temps lliure i 

una estona per esmorzar.    

Horari base:   

9’00‐9’10 :  Acollida. 

9’10 ‐9’30:  Esmorzar. 

9’30 ‐ 10’15: Activitats (bloc 1)  

10’15 ‐ 11’00: Activitats (blocs 2, 3, i 4) 

11’00 – 11’30:  Temps lliure / esbarjo 

11’30‐13’00: Activitat principal (bloc 5) 

Proposem una activitat de 2 setmanes : del  4 al 15 de juliol de dilluns  a divendres  

de 9:00 a 13:00  , amb possibilitat de servei de menjador  de 13:00 a 15:00   

LLOC : Escola Dominiques de l’Ensenyament   C/ Mallorca  349  

Preu: 160€ (240€ amb menjador) 

Caldrà	recollir	la	documentació	per	a	inscriure’s	a	la	porteria	els	dies	26	i	27	d’abril,	
també	podreu	descarregar‐ho	des	de	l’espai	de	l’AMPA	a	la	web	de	l’escola	i	des	de	
circulars.	

Inscripcions el 3, 4 i 5 de maig 

 




