
 

 
 

 

C. S. I.
CASAL SENSE INFILTRATS 

 

VOLS FER DE DETECTIU SECRET                                    
AQUEST ESTIU? 

Cada setmana ens visitaran els detectius més famosos de Granollers,                            

els germans DUPIN I NANCY BOND*. De fonts properes, s’han assabentat 

que a la seva agència hi ha un ESPIA ! 

 Per a la  ens caldrà ser MOLT OBSERVADORS:  haurem de 

resoldre cadascun dels casos i enigmes i, al mateix temps, mirar bé al nostre 
voltant per esbrinar QUI és l’INFILTRAT.  

 ¿Aconseguiran els nens i les nenes del casal resoldre els casos plantejats als 
tallers de teatre, tallers de música, de cuina, room scape, gimcanes, al mercat, 
als parcs naturals de la ciutat...? O ho aconseguirem mentre ens remullem a 
les piscinetes? I qui és l’ ESPIA infiltrat a l’agència? Investigarem                         
els personatges més misteriosos de la ciutat!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*DUPIN I NANCY, personatges inspirats en els detectius de ficció AUGUSTE DUPIN, creat per 

Edgar Allan Poe i, NANCY DREW, la primera dona detectiu creada per Edward Stratemeyer. 
Distingits en els relats policials, es caracteritzen per la seva gran creativitat i capacitat intuïtiva per 
resoldre els misteris i els casos més complicats. 

Necessitem nens i 

nenes…Joves intrèpids i 

arriscats, que tinguin bon 

olfacte i molta intuïció per 

convertir-se en uns autèntics 
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             Agent secret p5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Agent secret p4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Agent secret p3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM: Paula Aparicio 

- -  -  -  -  -  -  - 

Monitora de Lleure 
Cursant Psicologia 

 

             Agent secret 1r 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Agent secret 2n 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Agent secret primària 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agent secret coordinadora 
 

 

 

 

 

 

 

NOM: Jèssica Cabezas 

-  -  -  -  -  -  -  - 

   Monitora de Lleure 
 Mòdul en Educació Infantil 

 

NOM: Mònica Viñallonga 

                  -  -  -  -  -  - 
Monitora de Lleure 

Cursant Grau                         
en Educació Primària 

 

NOM: Míriam Yétor 

  -  -  -  -  -  -  - 

Monitora de Lleure 
Grau en Educació Infantil 

 

NOM: Mireia González 

- -  -  -  -  -  -  - 

Mestra Educació Primària 
 

NOM: Mari Peña 

- -  -  -  -   -  -  - 

Mestra Educació Primària 
 

NOM: Mª Àngels Metlikovez 

Directora de Lleure 
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activitats vivencials i enriquidores adaptades a cada grup d’edat. 

Les activitats programades giren entorn a una trama, que és l’eix d’animació i 

que ens servirà d’enllaç durant les 5 setmanes que durarà el casal. 

 El centre d’interès anirà guiat per un fil conductor – RESOLDRE CASOS I 

ENIGMES, I DESCOBRIR L’INFILTRAT- Els casos, tot i estar relacionats, 

aniran canviant. D’aquesta manera aconseguim que tots els nens i nenes 

puguin seguir la història independentment de les setmanes les quals estiguin 

inscrits/es. 

L’estructura plantejada respon a una articulació harmònica que es fonamenta 

en el joc, el divertiment i la potenciació d’habilitats intel.lectuals 

diverses, cognitives i emocionals, com una via de treball d’aspectes com 

L’ATENCIÓ VISUAL -concentració, agudesa visual, discriminació visual, 

memòria visual - i EL RAONAMENT LÒGIC -relacions, codis lingüístics i 

numèrics, associacions, comparacions, criteris de classificació, deduccions... 

Eixos en els quals es configuren les activitats de la nostra programació. 

 

ACCIÓ, SUSPENS, INTRIGA – en les dosis i els termes escaients a l’edat de 

cada grup, en definitiva, AVENTURA, perquè els nostres agents i detectius 

s’impliquin imaginativament en el relat i participin dels INDICIS,                     

LES COARTADES, LES HIPÒTESIS, LES SOSPITES, LES PISTES,           

ELS ENGANYS... Assumint les tasques pròpies d’un DETECTIU                           

en la resolució dels casos. 

 



 

 
 

Cada dilluns es farà una nova presentació del fil conductor perquè els nous 

participants s’integrin en el grup i en coneguin la resta de companys/es,       

les normes, les monitores i el funcionament. 

 

SETMANA DEL 26 AL 29 DE JUNY 
CAS DE LES OBRES D’ART 
 
 

SETMANA DEL 2 AL 6 DE JULIOL 
CAS DEL MERCAT DE ST.CARLES 
 
 

SETMANA DEL 9 AL 13 DE JULIOL 
CAS DE LA DESAPARICIÓ DEL GEGANT DE LA       
FESTA MAJOR 
 
 

SETMANA DEL 16 AL 20 DE JULIOL 
El cas sense resoldre de sherlock holmes i 
la pedra de l’encant 
 

 

SETMANA DEL 23 AL 27 DE JULIOL     
El cas dels ases de la casa de colònies          
el castell vell 
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 Tots els alumnes inscrits hauran d’entregar a la senyoreta o bé a secretaria 

una SAMARRETA BLANCA per estampar, degudament marcada amb el nom 

abans del DILLUNS 28 DE MAIG. 

Durant la primera setmana es lliurarà a tots els participants, així 

com als qui s’incorporen més tard, la samarreta del casal. 

 

Demanem que sempre que s’anunciï una sortida,                                                   

els alumnes la portin: facilita el control del grup.  

Roba fresca i calçat còmode.  

Gorra marcada amb el nom.  

Bata o samarreta adient per als tallers de l’escola. 

Una muda completa i got de plàstic (només per a P3 ). 

 

Aprofitarem el bon temps i cada dia ens refrescarem a les piscinetes              

que muntarem al pati (excepte els dies anunciats que es faran sortides). 

  

✓ Banyador i crema solar (ja posats de casa).  

✓ Tovallola i xancletes. No és necessari cap tipus de flotador        

(ni braçals o “manguitos”).  

✓ Roba interior de recanvi.  

ÉS IMPORTANT QUE ELS ALUMNES PORTIN LA ROBA I ELS SEUS OBJECTES 

DEGUDAMENT MARCATS AMB EL NOM, BEN GRAN I EN UN LLOC BEN VISIBLE!! 

Quan sigui necessari “material específic” per realitzar una activitat, 

n’informarem per via correu electrònic o nota informativa a l’inici de la 

setmana. Tingueu en compte que els materials que demanem són necessaris 

perquè el/la nen/a pugui fer l’activitat de la manera més segura i divertida 

possible. 
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REcordeu que per a les sortides caldrà portar                                       

gorra de protecció i la samarreta del casal!                                                                                    

 

DIVENDRES 29 DE JUNY 
Museu de Granollers  
 

DIMARTS 3 DE JULIOL 
Mercat de St. Carles 
 

DIVENDRES 6 DE JULIOL 
Parc de la Creu. Limítrof amb La Torreta, al costat del restaurant Peix d’Or. 

✓ Trobada a les 8h (Permanències) o a les 8.30h en el mateix parc, no al 
col.legi. 
Fàcil accessibilitat a l’espai d’ aparcament. Us esperem a la zona de joc de 
l’esplanada.       

✓ Arribada a l’escola a les 13h. en autocar.  
 

 

DIMARTS 10 DE JULIOL 
La Troca (al costat de la Biblioteca Roca Umbert) 

✓ Trobada a les 8h (Permanències) o a les 8.30h al parc de l’antic pavelló 

parquet, al costat del Club Natació Granollers (C. Roger de Flor). 

✓ Recollida a l’escola a les 13h. 
 

DIJOUS 12 DE JULIOL 
El Xaragall. Espai de Lleure i Natura. Llinars del Vallès 

SORTIDA EN AUTOCAR. De 9h a 15h. Cal portar esmorzar, dinar i beguda. 

Podeu sol.licitar, amb antel.lació, el PICNIC de l’escola. 

 

DIMECRES 18 DE JULIOL 
Plaça de les Hortes (C. Roger de Flor, cantonada òptica GIBERT) 

✓ Trobada a les 8h (Permanències) o a les 8.30h a la plaça. 

✓ Recollida a l’escola a les 13h. 
 
 
Les sortides que es realitzen en indrets propers a l’escola no requereixen transport. 

Ens hi traslladarem caminant! 
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✓ DIJOUS 26 I DIVENDRES 27 DE JULIOL 

COLÒNIES AL CASAL. Masia El Castell Vell.  

Parc Natural del Montnegre-Corredor. Llinars del Vallès 
www.elcastellvell.cat  

X Inclou:  

✓ Berenar i sopar del DIJOUS.26. Cal portar esmorzar i dinar. 

✓ Esmorzar i dinar del DIVENDRES 27. 

✓ Transport en autocar dijous des de l’escola fins a la Masia.           

Sortida a les 9h. 

✓ Assegurances 

✓ Monitoratge 

✓ Festa de cloenda 

X Les famílies haureu de recollir els/les vostres fills/es a la Masia                       

El CASTELL VELL, DIVENDRES a les 16h. 

Com accedir-hi: 

Per venir en vehicle propi: per l'autopista AP7, agafeu la sortida número 12                       

(és la corresponent al poble de Cardedeu). Trobareu una rotonda molt gran, entreu i sortiu 

per la tercera sortida, agafareu la C35 direcció Cardedeu (anireu paral·lelament a l’ AP7 

direcció Sant Celoni i/o Girona). 

Després de fer uns 6 km, sortida a “Llinars del Vallès”, arribareu a una rotonda petita;  

agafeu la primera sortida, direcció “Dosrius", i entreu a la B510. Després de fer uns 1,8 km 

de pujada (després del cartell del km 8 de la B510), trobareu indicadors de “Can Bordoi” i 

del “Parc Natural”. Alertaaa!!!: a 100 metres hi ha un desviament a l’esquerra (és l’accés 

al Parc Natural del Montnegre-Corredor). En entrar a la carretera del Parc veureu més rètols 

sobre el Parc Natural, el Castell i d’altres instal·lacions del Parc Natural, i a 500 metres  (a 

la vostra esquerra) veureu anunciat "Castell Vell, Casa de Colònies”, Preneu el camí 

particular, 50 metres i arribada al destí! 

 

 



 

 
 

 

X CALDRÀ PORTAR:  

✓ Pijama i roba de recanvi per al dia següent. 

✓ Tovallola personal petita. 

✓ Estris d’higiene bucodental. 

✓ Tovallola, xancletes i banyador per a la GIMCANA D’AIGUA. 

✓ Jaqueta o jersei de màniga llarga. 

✓ Sac de dormir i llanterna. 

✓ Bossa per a la roba bruta. 

✓ Cantimplora 

✓ Protector solar  

✓ Els alumnes podran portar algun objecte personal. 

 

És necessari una motxilla petita (a part) amb l’esmorzar i dinar 

del primer dia. 

 

IMPORTANT: tots els objectes personals han d’estar marcats amb el 

nom i cognom per evitar possibles pèrdues. 

 

 

 

Els alumnes que NO optin per les colònies finalitzaran el casal          

el dimecres 25 de juliol. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

H o r a r i 
• Servei de Permanències, de 8h a 8.30h: entrada per secretaria. 

 

• Obrim portes  a les 8.30h: entrada pel pati. 

 

• 13h: recollida dels alumnes al vestíbul de secretaria. 

 

• 13h-15h: servei de menjador. Recollida a les 15h per secretaria. 

 

• Distribució general de la programació. Els horaris poden variar en funció de 

les sortides i la climatologia: 

 

Demanem puntualitat per poder aprofitar la jornada del casal. 
 

Tots els alumnes han de portar l’esmorzar. Quan fem activitats fora de 

l’escola, acompanyeu l’esmorzar d’una ampolla d’aigua de 50 cl o d’un suc. 

 

Al casal no cal portar llaminadures, ni jocs electrònics, ni res que no puguin 

compartir amb els amics. 

 

Els alumnes es recolliran sempre a l’escola, excepte a les colònies, que es 

realitzarà a la Masia Castell Vell de Llinars del Vallès; en cas que vingui a 

buscar-los una persona que no sigui l’habitual, caldrà informar-ne a secretaria 

o a la monitora responsable. 

 

8-8.30h 
 

PERMANÈNCIES 
 

8.30 - 9.30h Dilluns: Presentació fil conductor 

9.30-10.30h Activitat/ Tallers  
PRIMÀRIA 10.30-11.30h Esmorzar/ jocs/ Pati 

9.30-10.30h Esmorzar/ jocs/ Pati  
INFANTIL 10.30-11.30h Activitat/ Tallers 

  Piscines  
 
 

12.30-13h Recollida i fins demà. 

MITJA PENSIÓ 

13-14h Dinar 

14-15 Tallers- joc dirigit 



 

 
 

Podreu consultar el menú al web de l’escola (a partir del 18 de juny) o bé     

al plafó d’anuncis de secretaria.  

 

 

No administrem cap tipus de medicament sense la recepta mèdica                     
i l’autorització dels pares o tutors. Recordeu que heu de notificar per escrit si 
el/la vostre/a fill/a segueix algun tractament, dietes, pateix al.lèrgies... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segon pagament s’efectuarà a la secretaria de l’escola a partir                 

del 6 de juny. 

 

 

L’abonament de la mitja pensió i les permanències NO s’efectua per 

transferència. Cal efectuar el pagament a secretaria. 

 

Sol.liciteu el tríptic informatiu amb la tarifa de preus          

a secretaria. 

 

 

 

                                      Granollers, abril de 2018 

 


