


La Xarranca és una Fundació nascuda de la necessitat de disposar d'una entitat especialitzada en 
el disseny i l’execució de les activitats i els serveis educatius, escolars i de lleure que es 
gestionaven des del CAE. Per aquest motiu, des del CAE es va creure convenient la creació de La 
Fundació La Xarranca, que es posa en marxa l’1 de gener del 2008.

La Xarranca ofereix serveis de lleure -casals de vacances, tallers i activitats infantils i juvenils...-; 
serveis educatius en l'entorn escolar -monitors/es de menjador, activitats extraescolars, servei 
d'acollida, etc-; i altres activitats de caire cultural i socioeducatiu.

CAE i Xarranca comparteixen un ideari i un projecte educatiu comú i, també, equips i 
instal·lacions.





Benvolguts detectius i detectives! L’agència de detectius anomenada AIDA (Agència Internacional de

Detectius Actius) té un encàrrec per vosaltres, confia en què la vostra valentia, curiositat i tenacitat els

ajudi a desentrellar tots els conflictes apareguts en diferents parts del món i que han arribat a la bústia

de la nostra agència.

Al llarg de les setmanes haurem d’esbrinar i buscar solucions a diferents casos de persones que

necessiten la nostra ajuda, serem capaços de trobar la resposta a totes les preguntes? I desentrellar els

misteris que sorgiran?

El detectiu Gus i la detectiva Vic, que a part de detectius són germans, són els fundadors i caps de

l’agència. Venen expressament des de l’agència al casal per demanar-nos ajuda. Ens expliquen que

últimament han aparegut molts casos complexos i que busquen més detectius i detectives a la seva

agència, necessiten gent jove amb idees noves i fresques. Ens demanen si voldríem aprendre a ser uns

bons detectius i detectives. Els ajudem?





hores Activitats

9:00 a 9:15 Arribada i benvinguda

9:15 a 10:45
Activitat de matí (jocs gegants, jocs de pistes, tallers, animacions…)

10:45 a 11:15
Esmorzar i temps lliure

11:15 a 12:00
Activitat de després d’esmorzar

12:00 a 12:45 Remullada

12:45 a 13:00
Recollida de material i comiat



hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres

9:00 a 9:15 Arribada i benvinguda

9:15 a 9:30 PRESENTACIÓ DE 

L'EIX D'ANIMACIÓ

+

PARTY

+

JOCS DE 

PRESENTACIÓ I 

CONEIXENÇA

GIMCANA 

COOPERATIVA

TALLER: LUPA I 

CARNET
DETECTIUS I CACOS

JOC DE PISTES I 

ENIGMES

9:30 a 9:45

9:45 a 10:00

10:00 a 10:15

10:15 a 10:30

10:30 a 10:45

10:45 a 11:00
ESMORZAR I TEMPS LLIURE

11:00 a 11:15

11:15 a 11:30

TALLER: EL VEHICLE 

PERIFRASTIC 
PISCINA EXPERIMENTACIÓ PISCINA

JOC DE PISTES I 

ENIGMES

11:30 a 11:45

11:45 a 12:00

12:00 a 12:15

12:15 a 12:30
REMULLADA

12:30 a 12:45

12:45 a 13:00 Recollida de material i comiat



Totes les programacions que trobareu a continuació són orientatives.
Previ a l’inici del casal disposareu de les definitives al web del casal.

Torns Setmanes temàtiques

Del 27 de juny a l’1 de juliol Escola de detectius

Del 4 al 8 de juliol El diari de la cova 

De l’11 de juliol al 15 de juliol Aventures gèlides

Del 18 de juliol al 22 de juliol Què pasa amb la lluna?



hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres

9:00 a 9:15 ARRIBADA I BENVINGUDA

9:15 a 9:30
JOCS DE 

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ EIX PRESENTACIÓ EIX PRESENTACIÓ EIX PRESENTACIÓ EIX

9:30 a 9:45

GIMCANA DE 
TREBALL EN EQUIP

DETECTIUS I CACOS
JOC DE PISTES: 

ENIGMES 
MATEMÀTICS

TALLER: LUPA I 
CARNET DE 
DETECTIU

9:45 a 10:00

10:00 a 10:15
EIX D’ANIMACIÓ: 

TRIVIAL DE LA 
SETMANA

10:15 a 10:30

10:30 a 10:45

10:45 a 11:00

ESMORZAR I JOC LLIURE
11:00 a 11:15

11:15 a 11:30

TALLER DEL 
PORTAL DE 

TELETRANSPORT
PISCINA

JOCS DE TAULA I 
EXPERIMENTACIÓ

PISCINA
BANDERA: PETITS 

DETECTIUS DE 
MONSTRES

11:30 a 11:45

11:45 a 12:00

12:00 a 12:15

12:15 a 12:30

REMULLADA
12:30 a 12:45

12:45 a 13:00 RECOLLIDA DEL MATERIAL I COMIAT

Del 27 de juny a l’1 de juliol



Esmorzar

Cantimplora

Roba de bany

Tovallola de bany

Xancletes lligades

Gorra

Crema pel sol posada de casa 

Torn 1: una caixa de sabates

Torn 5: un pot de iogurt net

Tot el material cal que estigui marcat amb el nom



Web del CAE

Correu electrònic a l’inici i final de setmana

Carpeta virtual amb fotografies (per setmanes)


