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           EL CIRC DE CARTELLÀ 

Hola sóc un Carteclown! 

Un any més l’Associació de Joves El quaranta-dos s’encarregà del Casal 

d’estiu de Cartellà, aquest estiu ens endinsarem en un circ on els 

pallassos,malabaristes, animadors, acròbates i l’ humor seran els 

protagonistes.  

El circ estarà obert de l’1 al 26 de Juliol del 2013 a Cartellà 

Hi poden participar tots els nens i nenes que hagin  

cursat de P3 fins a 2n d’ESO. 

 

 

Si voleu formar part d’aquesta experiència, apunteu-vos a: 

                                                    www.elquarantados.cat 
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Qui som? 

L’associació de joves El quaranta-dos està formada per quatre joves del poble de Sant 

Gregori i de la Vall del Llémena. Neix el 6 de Març del 2010 amb l’objectiu d’oferir un 

espai d’educació en el lleure pels infants i joves de la Vall. Dues de les persones 

responsables d’aquesta entitat són mestres, una d’elles també titulada en 

psicopedagogia. Els altres dos membres de l’entitat una ha estudiat psicologia i l’altre 

administració i direcció d’empreses. Tots els membres d’aquesta entitat disposem del 

títol de monitor de lleure i un d’elles disposa del títol de director en el lleure.  

 Avui en dia ja hem realitzat un casal d’hivern, tres casals de Nadal, tallers per infants i 

joves, activitats per festes majors, dos casal d’Estiu i un camp de treball per 

adolescents. 

Quins són els nostres objectius pedagògics? 

 Fer de les nostres accions un reflex al poble i a l’entorn.  

 Fomentar la relació amb els participants del casal. 

 Col·laborar amb les activitats i dates festives de l’entorn.  

 Promoure un lleure actiu, creatiu i educatiu.  

 Intentar cobrir les necessitats de cada infant.  

 Potenciar la cooperació i la participació en l’entorn fomentant la igualtat. 

 Potenciar espais per infants i joves on es fomenti la  convivència, participació i 

compromís amb l’entorn.  

 Enfortir els vincles entre les famílies i els centres educatius. 

 Coeducar.   
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Estructura organitzativa  

 

 

 

 

 

 

 

 



Grups d’edat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETITS nens i nenes de P3, P4 i P5 

MITJANS 

GRANS 

JOVES 

nens i nenes de 1r, 2n i 3r 

nens i nenes de 4t, 5è i 6è 

nois i noies de 1r, 2n d’ESO. 

PRE-MONITORS nois i noies  de 3r, 4t d’ESO, i 1r de Batxillerat. 

 





Planificació General 

 

8.00 a 8.45 8.45 a 9.15 9.15 a 10:30 10:30 a 11.00 11:00 a 12.45 12:45 a 13.00 12:30 a 14:30 14:30 a 15:00 15:00 a 
15:30 

  

  

  

 

 
 

8:45 a 9:15 

ARRIBADA 

9:15 a0:30 

RECOLLIDA 

SERVEI               

D’ ACOLLIDA 

RECOLLIDA ACTIVITAT 2 

ESMORZAR 
ACTIVITAT 1 

ARRIBADA 

RECONS 

DINAR 

SERVEI 

D’ACOLLIDA 

TOTS ELS DIMARTS 

JOCS D’AIGUA 

TOTS ELS DIVENDRES 

GIMCANA 
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Quines seran les activitats?  

Per tal d’assolir els objectius plantejats durem a terme una sèrie d’activitats adequant-

les al grup.  Aquestes activitats es realitzaran a través del joc i els tallers, ja que aquests 

ens garanteixen la diversió amb una participació activa i lliure, així com també 

afavoreixen la cohesió i la socialització entre les persones que hi juguen. D’aquesta 

manera potenciem el desenvolupament dels infants i joves, a més, mitjançant aquests, 

ens  hi apropem i introduïm aquells valors que creiem que són necessaris per oferir un 

lleure de qualitat. A més a més de dur a terme aquestes activitats en volem treballar 

unes altres, les excursions i l’acampada, ja que pensem que aquestes són importants 

per desenvolupar més a fons els hàbits i els valors que l’equip pedagògic ha marcat.  

 

El Centre d’interès 

El casal d’estiu de Cartellà d’aquest any 2013 estarà ambientat en el circ i els seus 

elements característics.  

Els objectius específics per aquest centre d’interès són els següents: 

 Donar a conèixer el circ i les seves possibilitats educatives 

 Complementar la programació d’activitats lúdicoeducatives amb tallers i 

activitats relacionades amb el circ 

 Potenciar les qualitats físiques i artístiques dels participants  

 

Els temes que tractarem seran: 

 Pallasso: fer d’actor, fer de pallasso, fer mim, de manera general fer servir el 

cos amb la màxima sensibilitat i expressivitat. 

 Acrobàcia i equilibris: aprendre moviments bàsics de l’acrobàcia, treballant 

coordinació i elasticitat del cos.  
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 Malabars: treballar el ritme, la dissociació, els llançaments, rodaments, 

l’equilibri, la manipulació.  

 Expressió Corporal: Activitats d’expressió, exercicis de construcció de 

personatges i jocs d’actor. 

 Altres activitats: plàstiques, construcció d’objectes, maquillatge, vídeos, 

descobrir l’entorn, preparació festa final... 

 

Durant tot el casal cada grup treballaria una de les temàtiques del circ, però no deixant 

de banda la resta d’activitats que es poden trobar dins d’aquest, és una manera de que 

cada grup s’identifiqui més en un rol.  Així doncs la distribució serà: 

GRUP TEMA 

PETITS PALLASSOS 

MITJANS MALAVERISTES 

GRANS ANIMADORS / ACRÒBATES 

JOVES HUMOR 

 

 


