
SETMANA 1: Mario Bros en el món medieval. 

 

Hem plantejat aquestes setmanes com un somni. Cada setmana viatja a un món dels somnis diferents. A l’acabar el casal, despertem i hem de 

recuperar la princesa del castell. 

 

Context: Mario, personatge principal, vol trobar a la princesa Peach perduda al castell. Per aconseguir-ho, ha de superar diverses proves 

plantejades durant la setmana.  

 

  Dilluns: Crear el personatge que identifica al grup durant tot el casal. 

  Dimarts: Excursió a Parc de la Costeta. Jocs a plantejar.  

  Dimecres: Excursió a la piscina i superar la primera prova de la setmana.  

  Dijous: Excursió a la platja i primer esport. 

  Divendres: Trobar a la princesa a l’escola.  

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00 
10:00 

Activitats de 
presentació grupal Revisar motxilles 

(aigua, samarreta del 
casal, gorra, crema i 

esmorzar).  

Revisar + autocar piscina 

Revisar motxilles (aigua, 
samarreta del casal, gorra, 

crema i esmorzar). Més camí a 
la platja.  

 
Trobar a la princesa 
havent superant les 

proves. **  
10:00 
11:00 

Jocs de presentació:  
- Zombie 
- Pistolero 
- Joc de pilota 

11:00 
11:30 

ESMORZAR  

11:30  
13:00 

Crear personatge per 
grups.* 

Jocs al parc de la 
Costeta. Circuit 

d’agilitat. I temps lliure 

Banys per torn. Superar la 
segona prova de la 

setmana. (Trobar l’objecte 
perdut). 

Primera setmana d’Handball 
platja + bany. 

Rampes d’aigua.  

13:00 
15:00 

DINAR  

15:00 
17:00 

Guerra d'aigua. 
Jocs de taula per 

relaxar.  
Taller de globoflexia. Jocs amb gots. 

Pel·lícula + 
berenar.*** 



SETMANA 2. Món estelar.  

 

L’objectiu és aconseguir els cinc estels. Cada dia es repartirà una.  

 

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00 
10:00 

Presentació món 
estelar.  

Revisar motxilles 
(aigua, samarreta del 
casal, gorra, crema i 

esmorzar). Més Wibit 
al Canal Olímpic. 

Revisar + autocar piscina 

Revisar motxilles (aigua, 
samarreta del casal, gorra, 

crema i esmorzar). Més camí a 
la platja.  

Got Talent. Primera 
hora de pràctica i 

segona hora 
d’actuacions.  

10:00 
11:00 

Jocs de presentació  

11:00 
11:30 

ESMORZAR  

11:30  
13:00 

Gimcana. Sis activitats* 
Jocs lliures al Canal 
Olímpic + tornar a 

l’escola. 

Banys per torn. Superar la 
tercera prova per obtenir 

l’estrella. Fer una figura a la 
piscina.  

Primera setmana de fútbol 
platja + bany. 

Rampes d’aigua.  

13:00 
15:00 

DINAR  

15:00 
17:00 

Guerra d'aigua. 
Jocs de taula per 

relaxar.  
Taller de papiroflexia. Ioga + meditació. Pel·lícula + berenar.** 

 

* Les activitats són: - Diana per punts. - Encestar als anells de Saturn. - Joc de l’esponja. - Circuit amb colxonetes. - Memory estelar. - Joc del 

laberint amb aigua.  

 

  



SETMANA 3. Les olimpiades.  

 

Organitzar els jocs olímpics i obtenir els cinc cercles de les olimpiades. Cada dia de la setmana representa un esport.  

Dilluns és relleu + atletisme. 

Dimarts és fútbol + pitxi.  

Dimecres és natació + natació sincronitzada. 

Dijous és dia de salt. 

Divendres és dia de llançament.  

 

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00 
10:00 

Apertura dels jocs 
olímpics. Desfilar per 
grups a la pista fent 

d’abanderats.  

Revisar motxilles 
(aigua, samarreta del 
casal, gorra, crema i 
esmorzar). Camí a la 

Sentiu.  

Revisar + autocar piscina 

Revisar motxilles (aigua, 
samarreta del casal, gorra, 

crema i esmorzar). Més camí a 
la platja.  

Tancar els cercles de 
les olimpiades + 

moneda de xocolata..  
10:00 
11:00 

11:00 
11:30 

ESMORZAR  

11:30  
13:00 

Competició d’atletisme 
+ aigua. 

Fútbol i pitxi.  
Jocs de natació. Prova de 

velocitat + natació 
sincronitzada. 

Proves de salt. Rampes d’aigua.  

13:00 
15:00 

DINAR  

15:00 
17:00 

Guerra d'aigua. Fang + medalles. Esports de raqueta. Judo/Sumo Pel·lícula + berenar.* 

 

 

 

 

 



SETMANA 4: Món aquàtic.  

 

Objectiu: Aconseguir comunicar-nos amb el Cheep-Cheeps i que ens torni el bolet d’en Mario.  

 

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00 
10:00 

Presentació del món 
aquàtic  

Revisar motxilles 
(aigua, samarreta del 
casal, gorra, crema i 
esmorzar). Camí al 

CRAM 

Revisar + autocar piscina 

Revisar motxilles (aigua, 
samarreta del casal, gorra, 

crema i esmorzar). Més camí a 
la platja.  

Jocs de pista + 
abecedari.  10:00 

11:00 

11:00 
11:30 

ESMORZAR  

11:30  
13:00 

Jocs d’aigua  SORTIDA AL CRAM.  
Jocs de natació. Prova de 

velocitat + natació 
sincronitzada. 

Crear un vaixell. Protegir-nos de 
Cheep-Cheep. 

Rampes d’aigua.  

13:00 
15:00 

DINAR  

15:00 
17:00 

Manualitats 
relacionades amb 

Mario Bros aquàtic. 
Jocs de taula Zumba/Body Combat Cant de la sirena (Karaoke)  Pel·lícula + berenar.* 

 

 

 

 

 

 

 



SETMANA 5: Món dels somnis.  

 

Objectiu: Despertem de la realitat i hem de recuperar la princesa del castell. 

 

 

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00 
10:00 

Presentació del món 
dels somnis i segrest de 
la princesa per part de 

Bowser. 

Revisar motxilles 
(aigua, samarreta del 
casal, gorra, crema i 

esmorzar). Costa-jump 

Revisar + autocar piscina 

Revisar motxilles (aigua, 
samarreta del casal, gorra, 

crema i esmorzar). Més camí a 
la platja.  

Laberint per recuperar 
a la princesa dins del 

castell (dins del 
gimnàs). The floor is 

lava.   

10:00 
11:00 

11:00 
11:30 

ESMORZAR  

11:30  
13:00 

Rampes d’aigua. Costa-jump.  Jocs a la gespa. Buscar el tresor per la platja. Recollida de material 

13:00 
15:00 

DINAR  

15:00 
17:00 

Jocs de taula Aqua-pong Sessió de massatge  
Jocs de flexibilitat + 

estiraments. 
Pel·lícula + berenar.* 

 

 

 

 


