
CASAL D'ESTIU 2015
Les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix

                                                                                                                                                              Qui     som?

L'associació Bimbirimboies som un grup de joves de Moià que, des de fa cinc estius, hem decidit muntar un

Casal de qualitat per treballar, a través del lleure, per a la transmissió de valors individuals i col·lectius com el

respecte, la tolerància, l'empatia, el compromís, la companyonia, la cooperació , entre d'altres, i contribuir així

a l'educació integral dels infants.

Creiem en la força de l'educació en el lleure, per a formar nens i nenes durant el seu temps lliure, en àmbits i

aspectes que sovint l'educació formal i la informal deixen en segon terme. 

La nostra prioritat és que l'infant gaudeixi d'un mes d'estiu envoltat d'altres nens i nenes, i desenvolupi les

seves habilitats cognitives, físiques i emocionals a través de jocs, tallers, excursions i treball en equip.

Els que us presentem la proposta som 4  joves moianesos amb una llarga trajectòria i molta experiència en el

camp de l'educació en el lleure. L'equip de coordinació està format per:

 Gemma Forcada Costa: Estudiant d'Humanitats. Vinculada fa més de 10 anys a l'Agrupament Escolta

Amadeu Oller.  Ha treballat de professora d'anglès i de repàs durant més de 4 anys com a autònoma i

actualment segueix fent-ho a l'Acadèmia d'Idiomes Level.  També ha estat  viatjant i  treballant per

Europa, coneixent així altres maneres de veure el món. Coordinadora i cofundadora de Bimbirimboies

des del 2010. Títol de monitora de lleure. 

 Berta  Forcada  Costa: Treballa com a professora d'anglès i de repàs i  de monitora a la casa de

colònies  Can Vilalta.  Tècnica  Superior  en  Animació  Turística. Vinculada des de fa molts anys a

l'Agrupament Escolta Amadeu Oller. Ha treballat de monitora en diversos casals d'estiu i d'animadora

en festes infantils i populars.  Monitora de Bimbirimboies des del 2010 i coordinadora des de 2012.

Títol de monitora de lleure i de directora.

 Aniol Bach Coma: Estudiant de geografia per la UB i la Universitat de Oulu, Finlàndia. Vinculat des de

fa molts anys a l'Agrupament Escolta Amadeu Oller com a cap i tresorer. Monitor de Bimbirimboies

des del 2010 i coordinador des de 2013. Títol de monitor de lleure i de director.

 Pol Carrera Vilaplana: Estudiant de Sociologia a la UB i la ASE de Bucarest, Romania. Amb una llarga

trajectòria a l'Agrupament Amadeu Oller i a l'Ateneu la Pólvora de Moià.  Monitor de Bimbirimboies

des de 2012. Títol de monitor de lleure.

L'equip de monitors que treballa amb nosaltres i dia a dia amb els nens està compost per joves del poble,

majoritàriament  vinculats a l'Agrupament Escolta i amb anys d'experiència en el camp del lleure i l'educació.



La gran majoria estem titulats però, més enllà de tot això, el que aporta la qualitat i el que diferencia aquest

casal d'estiu de molts altres és el fet que fa anys que treballem plegats i ens entenem com a equip, que

durant el curs escolar eduquem nens i nenes, reafirmem el grup, aprenem junts i seguim una mateixa filosofia

i metodologia de treball en l'àmbit del lleure. Podem dir, per tant, que l'equip de monitors i coordinadors no és

un grup creat a l'atzar sinó equilibrat i entusiasmat amb la seva feina.

                                                                                                                                                         Què     oferim?

Aquest casal inclou tres grups d'edat:

 NYECS: Infants de P3 a P5 (nascuts els anys 2011, 2010 i 2009) 

 VAILETS: Infants de primer a tercer de Primària (nascuts els anys 2008, 2007 i 2006)

 GANÀPIES: Nens i nenes de quart a sisè de Primària (nascuts els anys 2005, 2004 i 2003).

*Aquesta és una proposta de distribució. En funció de les edats dels nens inscrits, la distribució podria modificar-se.

La proposta neix a partir de la conveniència de realitzar un casal d'estiu adreçat a tots els més petits del poble

que vetlli pel desenvolupament integral de l'infant, i que englobi diferents àmbits que creiem fonamentals per

atreure l'interès de tots els nens i educar-los en valors i en els diversos aspectes que constitueixen el lleure

infantil. Volem fer-ho, a més, d'una manera innovadora, creativa i que sorprengui la mainada dia a dia.

Les activitats i jocs estaran lligades per un centre d'interès  que donarà continuïtat i sentit al casal d'estiu  i

ajudarà a mantenir despert l'interès i motivació dels infants. Aquest any,  l'Astèrix, l'Obèlix i el poble gal  han

aparegut a Bimbirimboies. A partir de les aventures d'aquests personatges entranyables volem que els nens

visquin un  estiu inoblidable. Volem transmetre els mateixos valors que es reflecteixen a l'obra  d'Uderzo i

Goscinny: l’amistat, l’esperit aventurer, el respecte a les persones i a l'entorn, la perseverança, la solidaritat, el

treball en equip, la fantasia i la curiositat. Tots els Bimbirimboies ajudarem el poble gal a tornar a casa seva tot

participant de les seves aventures.  Cada setmana, sota el guiatge de l'Astèrix i l'Obèlix, i amb l'ajuda de tots

els personatges del  llogaret gal,  superarem proves i  reptes (en format de jocs, cançons, tallers i  d'altres

dinàmiques) per poder aconseguir, al final del casal, que els gals tornin a casa i que els nens i nenes hagin

viscut  una  aventura  extraordinària  i  s'hagin  impregnat  dels  valors  que  aquests  nous  amics ens  hauran

transmès al llarg del mes de juliol a través dels cinc pilars que creiem fonamentals:

 

 L'ESPORT: creiem que l'esport és una eina molt eficaç i imprescindible per a treballar la

psicomotricitat, sobretot dels més petits. Volem donar a conèixer les diferents facetes de l'esport: des

dels més típics com el futbol o el bàsquet fins a alternatives no tan esteses com poden ser la dansa o



els jocs rurals. Intentarem donar un valor afegit a l'esport, utilitzant-lo com a instrument per a fomentar

la cohesió de grup i deixar una mica de banda la competitivitat que tant caracteritza molts dels

esports. A més, pretenem promocionar uns hàbits saludables en un entorn on el sedentarisme cada

cop és més protagonista. 

 LES ARTS: creiem que les arts són una eina molt valuosa per treballar la creativitat, la imaginació i

l'espontaneïtat, ja que la infància és el moment idoni per potenciar aquests aspectes. Els tallers són

una bona manera de  treballar la destresa, la precisió i la paciència fent veure als nens  un resultat

tangible. El teatre permetrà guanyar seguretat en ells mateixos, millorar l'expressió oral i corporal i

aprendre a treballar en equip. 

 L'ANGLÈS: creiem que l'anglès és imprescindible en la societat actual i que és una gran mancança

de l'educació del nostre país. Per això volem encoratjar els nens per tal  que no ho trobin una cosa

avorrida, sinó treballar l'anglès d'una manera diferent aprofitant que no estem en horari lectiu. Volem

que aprenguin anglès jugant, cantant i ballant.

 EL FOMENT DELS JOCS TRADICIONALS I D'EXTERIOR: creiem que els nens d'avui  dia podrien

treure més partit de les seves estones de lleure jugant amb altres nens. Volem animar-los  a no

quedar-se a casa jugant amb l'ordinador sinó ensenyar-los jocs nous per divertir-se a l'exterior i en

grup.

 DESCOBRIMENT DE LA NATURA i EXCURSIONS: creiem que les excursions són un gran incentiu

pels nens ja que els permeten conèixer el bosc i altres indrets, sensibilitzant-los en el respecte a la

natura. Sabem que les excursions il·lusionen molt la canalla i són una manera excel·lent de

cohesionar el grup i conèixer més a fons els companys.

                                                                                                   Com     organitzem     una     setmana?

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9h  a 
9,30h

Joc de bon dia Joc de bon dia Joc de bon dia Joc de bon dia Excursió pels 
voltants del poble

9,30h a 
10,30h

Arts i Tallers Activitats d'anglès Jocs Tradicionals Esports Excursió pels 
voltants del poble

10,30h a 
11,30h

ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR

11,30h a 
12h 

Conte Conte Conte Conte Excursió pels 
voltants del poble

12h a 13h Esports   Piscina o jocs 
d'aigua

Arts i Tallers   Piscina o jocs 
d'aigua

Excursió pels 
voltants del poble



 L'última setmana, es farà una dormida a l'escola (si és viable).

 La tercera setmana, els Vailets i els Ganàpies faran una acampada la nit de dijous a divendres.

 Cada divendres us passarem l'horari complet de la setmana amb el que hagin de dur els nens i nenes

i informacions específiques.

                                                                                                          Quin     és     el     preu     del     Casal?

 Preu 1a setmana (25 i 26 de juny): 20€/nen i 18€/ germans, famílies monoparentals o amb carnet de

família nombrosa

 Preu 1 setmana:  48€/nen i 44€/ germans, famílies monoparentals o amb carnet de família nombrosa

 Preu mensual (5 setmanes): 193€/nen i 182€/ germans, famílies monoparentals  o amb carnet de

família nombrosa

 S’haurà de parlar del servei de menjador. L’any passat, un monitor portava al menjador de l’Escola

Pública els nens que es quedaven a dinar. 

 Si voleu contactar amb nosaltres, 

                                         podeu escriure'ns a: bimbirimboies@gmail.com

                                                      consultar a la nostra pàgina de Facebook, buscant: bimbirimboies

                                                       trucar-nos a:   Berta Forcada: 660311421       

                                                    Gemma Forcada: 649936489

                                                    Aniol Bach: 660249966 

                                                    Pol Carrera: 610031931

mailto:bimbirimboies@gmail.com

