
CASAL AVENTURA’T – FORNELLS DE LA SELVA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PRESENTACIÓ I MOTIVACIÓ DEL PROJECTE 
 

Des del Club BTT Fornells de la Selva entenem el lleure com un fet 
educatiu integral i pensem que la naturalesa i el medi ambient tenen 
una gran importància en el bon desenvolupament del futur dels infants. 
És per aquest motiu, que volem oferir un casal que posi la natura i els 
esports d’aire lliure en el centre de les activitats del casal. 
 
El casal AVENTURA’T posa en el nucli de les activitats del casal la 
naturalesa. Els infants es relacionaran amb l’entorn natural de Fornells 
de la Selva a través de diferents esports, així com des de la ciència i 
des de l’acció comunitària en el municipi, creant un vincle entre el 
creixement personal i comunitari. 
 
Es crea aquest projecte educatiu de lleure esportiu per a cobrir les 
peticions i necessitats dels usuaris del club, tant dels nens i nenes 
com dels adults, alhora que les de tots els interessats dins el municipi 
de Fornells i els municipis propers. 
 

TIPUS D’ACTIVITATS 
 

- Activitats de muntanya i de contacte amb la natura 
- Jocs lúdics 
- Tallers diversos 
- Piscina 
- Activitats per afavorir l’autonomia i el desenvolupament personal a 
partir de noves vivències. 
  
Ciclisme, Trail running, Gimcana, Jump&Twist, Orientació, 
Piscina, Taller de pintura, Acció comunitària i molt més! 
  

HORARI 
 

8:00h - 8:45h Acollida 
8:45 – 9:00h Bon dia 
9:00 – 13:30h Activitats 
13:30 – 15:00h Menjador 
  
  



EDATS 
 

Edats entre 4 i 14 anys. Grups segons edat i nivell. 
 

CALENDARI 
 

5 setmanes: del 28 de juny al 30 de juliol 
 
Setmana 1:  28 de juny - 02 de juliol 
Setmana 2:  05 - 09 de juliol 
Setmana 3:  12 - 16 de juliol 
Setmana 4:  19 - 23 de juliol 
Setmana 5:  26 - 30 de juliol 
 
Festa de clausura del casal amb les famílies: dissabte 31 de juliol 
 

OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 

● Aprendre a gaudir de la naturalesa mentre ho passem bé i enfortim 
les relacions interpersonals, tot en un entorn segur. 
● Fomentar els valors: amistat, respecte, col·laboració, hàbits de 
treball i enfortiment de l’autoestima. 
 
� Fomentar el desenvolupament integral de la persona mitjançant la 
pràctica esportiva. 
� Fomentar les relacions socials i interpersonals entre individus, 
mitjançant activitats en equip. 
� Despertar l’interès dels infants per la ciència i l’acció comunitària. 

	

En el casal AVENTURA’T la bicicleta tindrà un paper importat, ja que 
considerem és una eina molt útil en el desenvolupament de les 
persones. Ara bé, no calen coneixements previs en ciclisme, ens 
adaptem als diferents nivells. 
 
Es pretén que els nens i nenes vegin la bicicleta com: 
 

- Una font de diversió i moltíssimes aventures. 
- Un vehicle de transport, generador d’una major autonomia. 
- Una forma d’estar en contacte amb la naturalesa, descobrir 

l’entorn i aprendre a orientar-se. 
- Una eina que cal cuidar per a què funcioni. 
- Una manera per aprendre a gestionar el risc, fomentant la 

responsabilitat. 



PREUS: 
 

PREUS PER SETMANA 9:00 - 13:30 9:00 - 15:00 

del 28 de juny al 2 de juliol    78€   128€ 

del 5 al 9 de juliol de 2021   78€   128€ 

del 12 al 16 de juliol de 2021   78€   128€ 

del 19 al 23 de juliol de 2021   78€   128€ 

del 26 al 30 de juliol de 2021   78€   128€ 

PACK 4 setmanes   280€   480€ 

PACK 5 setmanes   350€   600€ 

 
Acollida 8:00 - 9:00h 12€ a la setmana (mínim de 4 infants) 
Acollida dia esporàdic: 5€ 
Dinar càtering dia esporàdic: 15€ 
Dinar carmanyola dia esporàdic: 5€ 
Dinar carmanyola setmana: 20€ 
 

Els alumnes de l’escola de ciclisme BTT Fornells i els 2ns germans/es 
es beneficien dels següents descomptes: 
 
PREUS PER SETMANA 
ALUMNES BTT FORNELLS / 2n 
GERMÀ/NA 

9:00 - 
13:30 

9:00 - 
15:00 

del 28 de juny al 2 de juliol   70€  120€ 

del 5 al 9 de juliol de 2021   70€   120€ 

del 12 al 16 de juliol de 2021   70€   120€ 

del 19 al 23 de juliol de 2021   70€   120€ 

del 26 al 30 de juliol de 2021   70€   120€ 

PACK 4 setmanes   252€   452€ 

PACK Totes les setmanes   315€   565€ 

 
Acollida 8:00 - 9:00h 10€ a la setmana (mínim de 4 infants) 



Acollida dia esporàdic: 5€ 
Dinar càtering dia esporàdic: 15€ 
Dinar carmanyola dia esporàdic: 5€ 
Dinar carmanyola setmana: 20€ 
 
 

Espais a utilitzar: 
 
- Exterior zona esportiva i bosc: per a fer les activitats d’exterior. 
 
- Caseta de l’escola BTT Fornells: per guardar material i fer les 
activitats d’interior 
 
- Local d’entitats: activitats d’interior i lloc de refugi en cas de mal 
temps. 
 
- Piscina: Piscina municipal de Fornells de la Selva 
 
- Menjador: Exterior de la caseta de l’escola BTT Fornells 
 
 

Assegurances 
 
El club BTT Fornells disposa d’una assegurança de responsabilitat 
civil (RC). 
 
A més, des del club BTT Fornells es tramitarà una assegurança per a 
cada infant que cobreixi tota l’activitat del casal. 
 
 

Km 0 
 
Des del casal Aventura’t hem considerat essencial aprofitar totes les 
possibilitats que ens ofereix Fornells de la Selva, així com potenciar 
l’economia del territori. Així que les activitats externes del casal es 
duen a terme en el propi terme municipal o en els municipis veïns, 
com per exemple el Jump&Twist. 
 
 
Les activitats poden ser modificades davant les noves normatives 
referents al COVID-19. 


