
 
 

Casal d'Estiu de l'Escola del Carme 

Dades generals: 

Fundació Privada Educativa Vedruna-Barcelona. Escola del Carme 

Vallès Occidental 

Albert Merino 

carmesabadell@vedruna.org 

 

Dades de l’experiència: 

"Ja fa deu anys que els mestres de l'Escola del Carme organitzem un Casal d'Estiu per als 

infants, nens i nenes de l'escola, de 3 a 12 anys, durant el mes de juliol. Cada curs preveiem 

una participació d'uns 170 nens i nenes. Per a la seva organització comptem amb joves 

voluntaris alumnes de 3r i 4t d'ESO del mateix centre." 

En l'organització de les activitats comptem amb els nois i noies de 15 i 16 anys de l'escola que, 

voluntàriament, volen aprendre a tractar amb els companys més menuts i alhora cedir part del 

seu temps de vacances a col·laborar en la preparació de les activitats del casal. Aquests nois i 

noies voluntaris estan al servei tant dels monitors professionals responsables de cada grup de 

nens i nenes, com de cadascun dels nens i les nenes.  

El casal té per objectiu que els nens i les nenes aprofitin el temps lliure fent activitats lúdiques, 

artístiques o esportives, preparant tasques escolars, llegint i utilitzant la biblioteca o altres 

instal·lacions, excloent les activitats pròpies dels programes escolars.  

Entre les activitats previstes pel Casal d'enguany hi ha sortides setmanals a la piscina i a 

centres culturals i d'esbarjo de la ciutat, convivències de dos dies en casa de colònies, 

muntatge d'una obra de teatre, jocs i tallers. 
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Aprenentatges que s'han donat:  

- Coneixement del funcionament i l'organització d'un casal. 



 
 

- Coneixement del tracte amb infants. 

- Valors relacionats amb la importància de complir amb horaris i rutines de treball. 

- Responsabilitat dels adults en la transmissió de valors cívics als infants. 

- Valor de les responsabilitats civils que els adults adquireixen en fer-se càrrec de 

l'educació dels infants. 

Descripció del servei:  

- Col·laborar en la tasca que els monitors desenvolupen al casal. 

- Acompanyar els infants en les sortides d'esbarjo organitzades. 

- Responsabilitzar-se de les tasques d'acompanyament als nens i nenes durant el temps 

de casal. 

- Col·laborar en l'organització i muntatge de les activitats del casal. 

Àmbits de servei: Ajuda pròxima a altres persones 

Nivells educatius: Educació en el lleure 

Edats dels participants: 16-18 anys, 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: 25 de juny de 2007 

Data de finalització del projecte: 27 de juliol de 2007 

Dades de contacte: 

Adreça: Garcilaso, 36 

Població: Sabadell 

Comarca: Vallès Occidental 

Telèfon: 93 725 13 64 

Correu electrònic: carmesabadell@vedruna.org 

Web: http://www.escoladelcarme.com 

 


