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Presentem la proposta de CASALS D’ESTIU.  

Les vacances d’estiu són molt llargues i es fa necessària una oferta d’ocupació del 

temps lliure atractiva i enriquidora. Aquesta proposta genèrica és flexible, per tant ens 

podem adaptar a les necessitats de cada AMPA o centre i oferir temàtiques 

específiques, horaris diferents i serveis complementaris que es creguin oportuns i 

encaixin amb el nostre projecte de treball. 

 

La metodologia de treball principal que utilitzem és la metodologia del JOC, la 

qual està basada en la idea de que, a través d’aquest, les nenes i els nens 

poden adquirir qualsevol tipus d’APRENENTATGE, ja sigui acadèmic, social o 

afectiu. Partint d’aquesta idea, es plantegen els diferents tipus de jocs que 

puguin ser més adients per a cada etapa evolutiva, cada moment educatiu i 

cada tipus d’aprenentatge a adquirir. Si els nens i nenes juguen des de que 

neixen és perquè el joc els hi proporciona una base a partir de la qual van 

assumint, interpretant, integrant i estructurant el món que els envolta i a sí 

mateixos. No obstant això, s’ha de tenir en compte que no només el joc serà 

el vehicle de l’aprenentatge, i que per tant hi haurà un altre tipus d’activitats 

que no estaran basades en el joc, com per exemple els tallers manuals, les 

xerrades i les posicions respecte als valors que vehiculen l’EDUCACIÓ en sí 

mateixa. 

També, cal dir que la nostra proposta va sempre absolutament lligada a la 

paraula: DIVERSIÓ. Per tant, la línia que seguim durant la nostra organització 

ha de tenir com a eix la diversió, comprovant de primera mà com els 

participants gaudeixen i surten amb un somriure i amb les ganes de voler 

1. Introducció 
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tornar. I com a últim pilar imprescindible: els VALORS. Aquest punt ens fa 

prendre’ns molt seriosament la nostra tasca, ja que des del lleure i les 

activitats lligades a l’educació no formal es poden treballar aquests 

importantíssims valors socials i humans que ens permeten viure en societat 

de manera sana. 

Els objectius generals i transversals que treballem són els següents: 

 Educar des de l’àmbit no formal. 

 Treballar els valors. 

 Descobrir les pròpies capacitats. 

 Experimentar usos i qualitats dels objectes. 

 Comunicar-se i socialitzar-se. 

 Aprendre a gestionar les pròpies emocions. 

 Alliberar les tensions i canalitzar els conflictes. 

 Conviure i compartir activitats i interessos. 
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Aquest és un breu esquema de la nostra filosofia de treball: 

Per tal d’acompanyar en una bona educació des dels diferents ens 

pedagògics, cooperant amb els més formals com la família i l’escola, des de 

l’educació en l’àmbit del lleure i esportiu és necessari tenir-ne en compte 

factors com la correcta formació cognitiva del participant i una inserció 

saludable en la societat.  

A partir de les experiències que la persona anirà vivint, sobretot durant les 

etapes formatives i educatives, començarà el fil conductor que la portarà 

per un camí de relacions amb els altres, d’aprenentatge, de valors, de 

cooperació, potser també competició, entreteniment i oci; en resum, tota una 

aventura que donada en les etapes infantils pot ser molt profitosa al llarg de 

la vida passant a formar part de la nostra subjectivitat. I és per això que a 

Paido ens prenem molt seriosament tots els aspectes relacionats amb 

aquest àmbit tant delicat i alhora important com és el de la formació i 

educació de les futures generacions. Pel que fa a les activitats esportives en 
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edats infantils només dir han de ser preses amb molta cura i una gran 

capacitat adaptativa per part del formadors. 

Què ens diferencia d’altres casals? 

 Experiència en el sector. 

 Professionals en la educació i del lleure. 

 Personal contractat durant tot l’any, amb una filosofia clara de 

formació en valors. 

 Llarga experiència en la programació, gestió i portada a terme dels 

casals també durant altres èpoques de l’any (Setmana Santa i 

Nadal). 

 Importància de la seguretat dels participants. 

 Adaptació a les necessitats particulars de les famílies. 

 Implantació de les noves tecnologies en el procés de inscripció i 

seguiment del casal. 
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Aquí us presentem la metodologia amb la que treballem: 

El desenvolupament que ha experimentat la dinamització i la intervenció 

sociocultural adreçada a la infància i la joventut està íntimament relacionat 

amb les transformacions socials i els canvis en la idea d'estructura familiar 

tradicional. Un cop queda patent el reconeixement a la importància del 

temps d’oci infantil i juvenil com a espai educatiu propi s’ha pogut inserir 

més acuradament en la dinamització del lleure i l’educació. És per això que 

l'Animació Sociocultural Infantil i Juvenil és una forma de transmetre, 

d’educar (sobretot en valors), d’entendre, de treballar i de percebre diferent; 

en definitiva, una manera de viure el temps lliure per tal de potenciar la 

creativitat i l’autocreixement participant activament. D’aquesta forma, la 

intervenció s'ha d'entendre com una manera d'educar mitjançant el lleure, 

sense estimular el consum; inserint en les necessitats emocionals dels nens i 

nenes. En aquest sentit, es procedeix emprant una concepció de model 

educatiu que dona prioritat a indicadors més aviat qualitatius i no tant 

quantitatius.  

Un altre punt important del desenvolupament d'activitats de temps 

lliure seria que aquestes són un poderós instrument de prevenció (drogues, 

alcohol, delinqüència, etc) en l'àmbit infantil i juvenil. Vivim en una societat 

que canvia a velocitats vertiginoses, i les realitats socials, culturals i 

generacionals es difuminen entre sí. La globalització i el impacte de les 

noves tecnologies porten a les famílies a trobar-se amb complexos esglaons 

i nous reptes, pels quals hauran d’estar preparades, de tal forma que en un 

futur puguem dir que a nivell social i humà hem avançat un bon tros 

2. Metodologia 

Educativa 
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aplegant granets i granets de sorra. Per tant, una bona cooperació entre 

tots els ens participants de l’educació dels nens/es és imprescindible per 

aconseguir els objectius existents en relació al benestar dels més petits. 

La nostra Metodologia: 

El creixement que ha experimentat la dinamització durant la infància i 

l’adolescència està íntimament relacionat amb les transformacions socials i 

l'estructura familiar d'aquests últims anys; canvis que han portat el 

reconeixement del temps lliure com a espai educatiu propi. S’entén que per 

poder fer-ne un bon ús del temps lliure s’han de posar en marxa una àmplia 

sèrie d'activitats d'educació no formal com les aquí proposades, clarament 

enfocades a propiciar unes correctes relacions sòcio-afectives i saludables 

en els nens/es que hi participen. El desenvolupament d'activitats de temps 

lliure és un poderós instrument de prevenció en l'àmbit infantil i juvenil, de la 

mateixa manera que un ampli valor educatiu (sobre les drogues, l’alcohol, 

els mals hàbits...). Sabem que vivim a una societat en què els nens i els joves 

estan veient com es modifica ràpidament l’estructura de les ciutats i de les 

zones naturals, i per tant, els espais i la regulació del temps lliure passa a 

formar part d’una nova realitat molt lligada als canvis constants que 

empenten a una ràpida i òptima adaptabilitat.  

 

És per això que des de Paido volem oferir aquest recurs no buit i merament 

basat en la cura dels menors, sinó ple de valors i amb un clar sentit 

pedagògic. El mètode, un cop posat en pràctica, es du a terme amb una 

filosofia humanista, on es creen espais de comunicació, d'aprenentatge, 

d'oci, d'afecte, de trobada amb altres maneres de veure la vida i en vers a 

l’activitat que s’estigui practicant. L’intercanvi cultural ens espais externs a la 

llar torna a posar en joc la col·lectivitat social molt minvant amb el procés 

d’individualització que s’està produint en els darrers anys, de manera que 
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se’ns obre la porta a la possibilitat d’una tasca pedagògica enfocada des 

d’una altre angle.  

 Des de Paido no entenem ni acceptem les diferències racials com 

elements segregadors. La nostra funció és respondre a certes necessitats 

facilitant espais que atenguin a la diversitat i que també possibilitin la 

promoció cultural, social i emocional de les persones, per d’aquesta manera 

obrir noves possibilitats d’ampliar les perspectives educatives. Tot allò ens 

han portat ha desenvolupar una metodologia basada en quatre pilars 

fonamentals que contenen l’objectiu d’oferir la millor aportació possible a les 

famílies. 

 

Els pilars base, la nostra metodologia: 

Importància de les Relacions Socioafectives. 

Les espècies socials com la humana, al menys durant alguns períodes del 

seu desenvolupament, necessiten del suport d’altres membres de la seva 

espècie per poder sobreviure, adaptar-se i adquirir conductes i 

coneixements vitals del grup acumulats en les generacions anteriors. No 

obstant això, l’ésser humà també necessita afecte pel seu benestar i el 

correcte desenvolupament maduratiu, és a dir que requereix de l’ajuda 

social, i que aquesta quedarà expressada en la necessitat d’oferir i rebre 

afecte. A partir d’aquí es podrà observar clarament com l’afecte està 

considerat com allò essencial per una gestió emocional sana i equilibrada, ja 

que el fet de compartir aquest vincle no només serveix per enfortir les 

relacions i donar més sentit a les societats, sinó que també impulsa el propi 

creixement i l’enfortiment dels vincles.  

Cal dir també que l’afecte requereix d’un cert esforç per part de les 

persones que comparteixen aquests llaços, per tant, la línia pedagògica 

sempre anirà lligada a un tacte molt fi a l’hora de tractar qualsevol qüestió 

amb els nens/es i les seves famílies. Per això, des de Paido creiem que la 
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feina de l’educador ha ser molt acurada, ja que l’estimulació i la correcta 

orientació de les relacions amb els altres serà clau pel creixement maduratiu 

dels menors.  

 

 

El Joc com a principal eina educativa. 

Una de les funcions clau d’aquest camp educatiu consisteix en que les 

persones i els col·lectius es converteixin en agents protagonistes del seu 

propi desenvolupament. A Paido creiem que el joc ha estat, i continua sent, 

un element fonamental en el desenvolupament de les persones, 

imprescindible per a un creixement saludable i la creació de vincles afectius 

enriquidors.  

 Un nen que juga és un nen sa. No obstant això, cal reconèixer que 

en tots els països del món hi ha nens que viuen en condicions 

excepcionalment difícils que els impedeixen exercir els drets de el infant, i 
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que malauradament es veuen abocats a altres activitats essent privats del 

joc i el que comporta. És per això que el joc participatiu i inclusiu atén a la 

diversitat (funcional, cultural, etc)  interrelacionant alhora totes les realitats 

que hi conviuen aconseguint una intervenció més enriquidora que dona 

resposta a les necessitats més àmpliament.  

 

Els Valors. Partint del Respecte. 

La qüestió del respecte té tanta complexitat que des de Paido ens la prenem 

molt seriosament. El respecte sempre ha anat molt lligat a l’aprenentatge, 

però, com en qualsevol debat d’aquesta magnitud, les perspectives que se’n 

deriven poden ser ben diverses. Així i tot, tampoc existeix un consens absolut 

sobre l’enquadrament del terme en qüestió, ja que els marges poden ser 

molt flexibles depenent de l’òptica de qui miri. No obstant això, entre el blanc 

i el negre sempre existeix un gran nombre de grisos, i per tant, les 

estratègies educatives sobre els valors poden ser molt diverses, flexibles i 

adaptades al grup o a l’individu concret. 

És una evidència que el respecte és, en part, fruit de l’experiència, la 

saviesa i el coneixement, però una de les claus és que aquest s’ha de 

guanyar, i per tant no es pot imposar. L’educador ha de partir d’aquesta 

base i treballar des d’aquesta premissa si el que vol és aconseguir un 

lideratge grupal provinent de l’ésser, és a dir, autèntic i que no necessiti ser 

reforçat contínuament ja que és plenament acceptat pel grup. A partir 

d’aquest punt es reforçaran els vincles afectius del grup i s’aconseguirà una 

cohesió més sòlida. Les relacions socials sempre han d’estar basades en el 

respecte mutu, ja que a mida que es va interioritzant el concepte es va 

obrint el cercle del respecte fent-se cada cop més ampli. Per entendre el que 

significa l’autèntic respecte primer haurem de treballar el respecte a sí 

mateixos, als demés i a la natura. Un altre significat del concepte seria el que 

va lligat a la consideració de l’excel·lència d’algun ens que obliga a no faltar-
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hi, per exemple el respecte a unes normes, a la justícia, a la veritat; el 

respecte a la paraula donada. El treball en aquest sentit anirà lligat al 

respecte a uns valors essencials relacionats amb la convivència i la 

sostenibilitat. 

Un altre ús de la paraula respecte aniria lligat a la consideració de la 

superioritat de força d’ algú. Fa referència doncs a la imposició del respecte 

per la diferència de força, la seva superioritat o els seus poders. Aquestes 

formes de la paraula van lligades a la por o al fet de subestimar alguna 

qüestió o persona, com per exemple quan es diu: “Aquesta pujada fa 

respecte”. Per això a Paido creiem que el respecte, a més de ser treballat 

explícitament, ha de ser captat, acceptat, sentit implícitament, normalitzat, 

protegit i, valgui la redundància, respectat pel tots i totes.  

Llavors, el concepte de respecte que cultivem des de Paido és aquell 

que entenem com una esfera que es va ampliant dia rere dia, acompanyant 

al nen/a en la seva rutina de descobriment; el rep i l’ofereix com un ens 

transversal que forma part de la seva realitat i el seu món. Així fins arribar al 

punt d’entendre que el fet de llençar un paper al terra no només és una falta 

de respecte als veïns i als treballadors de la neteja, sinó que també serà una 

falta de respecte al planeta. La idea és que mitjançant el treball de diversos 

valors, dels quals el respecte n’és un clau, es vagi creant un creixement en 

les seves consideracions sobre els valors que vagi ampliant-se mitjançant la 

seva pròpia reflexió  

 

Control i Gestió de les pròpies Emocions. 

L’últim pilar educatiu que cultivem a Paido és el de l’autogestió de les 

emocions. En l’estudi del cervell s’ha comprovat que, tot i que els esquemes 

cerebrals estan interconnectats, la part emocional respon més ràpid i amb 

més potència en situacions complicades pel subjecte. Aquest funcionament 

del nostre sistema nerviós ens alerta donant resposta a l’aparició d’un 
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esdeveniment que es preveu d’alt impacte per l’organisme. No obstant això, 

els lòbuls prefrontals poden actuar a mode de fre d’aquesta resposta 

emocional.  

Diferents estudis sobre el cervell afirmen que el sistema límbic i el 

còrtex estan interrelacionats, de manera que l’emoció influeix sobre la 

cognició i també sobre la memòria, ja que aquesta es troba subjecta a 

gairebé tots el processos cognitius com la percepció, l’aprenentatge, la 

creativitat, la presa de decisions, etc. Treballar la potencialitat del còrtex 

prefrontal suposa anar assolint progressivament noves capacitats i ampliar 

altres com ara la forma de fer l’acció, l’anticipació a successos, la inhibició 

de conductes, la planificació mitjançant les dades de la memòria, capacitat 

de flexibilitat a l’hora de donar respostes, etc.  

Una d’aquestes capacitats és la regulació de la conducta social, la 

qual òbviament va molt lligada als aspectes que aquí comentem. Ens serveix 

per regular les nostres conductes, expressions i comportaments; mitjançat la 

capacitat d’empatia es pot inserir en la pròpia conducta i observar des de 

diferents prismes la situació i valorar les possibles conseqüències. Per tant, 

treballar aquests aspectes durant la fase educativa de manera equilibrada 

permet un correcte desenvolupament del còrtex prefrontal en la gestió de 

les emocions. Les emocions tenen origen en el sistema límbic, però la regió 

prefrontal del cervell té una gran impacte en l’àmbit de la percepció i 

l’expressió de les mateixes, les quals inclús suposen un seguit de reaccions 

fisiològiques i canvis químics en el propi organisme. A més, el control 

conscient d’aquest seguit d’esquemes influeix directament en la construcció i 

formació de la personalitat. Llavors i tenint en compte aquestes qüestions 

sobre l’arquitectura del nostre sistema nerviós des de Paido tindrem molt en 

compte les particularitats de cada participant acompanyant-lo en el seu 

treball interior de coneixement i gestió de les emocions. 
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Finalment, només afegir que la metodologia que fem servir durant les 

nostres activitats, la dinamització extraescolar, els casals, l’organització 

d’esdeveniments i festes ens aporta l’experiència necessària per projectar 

una programació totalment homologada i professional, la qual ens posa en 

disposició de ser una opció segura i de confiança per portar a terme la tasca 

tan important i delicada com és la d’organitzar i portar a terme Casals 

d’Estiu. 

 Amb aquesta introducció ja podem passar a la part més específica 

d’aquesta memòria, la que està dedicada a l’organització, projecció i 
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programació de la proposta de casals d’estiu que oferirem aquest 2019. La 

idea de fer servir quatre Centres d’Interès esdevé de la intenció d’oferir una 

esquematització de Casals que fos acurada i estigués enquadrada dins del 

nostre esquema de treball de la manera més fidedigna possible. A més, 

també aporta una oferta variada de temàtiques i amb tipus d’aprenentatges 

diferents, els quals fan referència a qüestions diferents però alhora amb les 

mateixes finalitats educatives i de diversió que suposen el nostre compromís 

professional. 

 

 

 

Cada casal té una guia o temàtica que defineix el centre d’interès al voltant 

del qual giraran les activitats. Es faran activitats variades de tipus esportiu, 

lúdic i cultural que es definiran al llarg de la proposta que presentem, totes 

al voltant de la temàtica central que donarà un sentit de globalitat al casal.  

Parlarem de Centre d’Interès, quan parlem d'aquella història que ens 

guia les activitats i farà que tot segueixi una història o objectiu. Els continguts 

temàtics porten als nens/es a tot un món màgic i envoltat de fantasia. 

D’aquesta manera es veuen immersos en una dinàmica relacionada amb 

aspectes atractius del món i de la vida. Per tant, a totes les temàtiques hi 

haurà un Centre d’Interès envoltat d’objectius pedagògics i educatius que 

aniran lligats als mateixos objectius abans esmentats. Amb aquesta eina es 

desenvolupa el fet de relacionar-se divertint-se i aprenent, ja que, mitjançant 

el Centre d’Interès es poden expressar en termes que els hi sonen propers 

3. Centres d’Interès 
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jugant dins d’un món que fa dels casals allò especial que sempre es sol 

recordar.  

A més, també existiran diferents Eixos d’Animació, els quals són estris 

que han de tenir un seguit de fets imprevisibles, que han d’anar lligats a 

misteris i aventures per tal de transportar-los a un món màgic o els 

personatges poden ser reals o no. A diferència del Centre d'Interès, l'eix 

d'animació no té perquè tenir un objectiu educatiu per definició, però sí ha 

de ser coherent amb el centre d’interès del Casal. El desenvolupament de la 

creativitat és essencial pel correcte equilibri del nen/a, per tant, fomentarem 

aquestes capacitats envoltant-los d’un món que els transportarà allà on neix 

la creativitat.  

Pel que fa als Centres d’Interès dir també que són eines molt 

constructives a l’hora d’organitzar l’estructura dels jocs i les activitats. La 

dinàmica es veurà transportada mitjançant la trama a que estarà lligat el 

propi centre d’interès i a la qüestió relacionada amb l’eix d’animació que es 

treballarà a cada setmana.  

El fet de disposar d’aquesta eina de dinamització comporta que tot 

l’embolcall màgic ampliï la vivència dels participants. Amb tot això no ens 

hem d’oblidar de que el propi Centre d’Interès no pot pas deslligar als 

nens/es de la realitat en la que vivim, ja que com es ve dient, el treball que 

es fa requereix de certes dosis de realisme educatiu. Al propi Casal 

d’estiu, per tal d’assegurar un bon funcionament en relació a la planificació, 

és important que els monitors/es se’l prenguin seriosament i participin 

activament amb els nens/es. 

Per tal d’aconseguir que el projecte sigui tot un èxit és imprescindible 

una bona organització i una correcta programació sobre el Centre d’Interès, 

de no ser així és possible que al passar les setmanes arribin els primers 

símptomes d’esgotament i desmotivació per part de tots. Per tal de que això 
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no succeeixi, les temàtiques setmanals han d’estar condicionades al Centre 

d’Interès d’alguna manera, és a dir, no pot estar desconnectat d’ell, però 

sempre evitant que els hi pugui semblar llunyà i avorrit, per tant, sempre 

s’haurà de tenir una bona capacitat adaptativa i flexibilitat. En aquest sentit 

dir que ens comprometem a que la feina de la direcció, els coordinadors/es i 

els monitors/es estigui plena de motivació, compromís i professionalitat. 
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VIATGEM PER LA HISTORIA (VIVIM LES EDATS ANTIGUES).  

Aquest és un casal destinat a que els nens i nenes 

experimentin i aprenguin de la història i de tot el 

que ha succeït abans de néixer. Tot el món que 

tenim darrere nostre i que ens ha portar fins als 

dies d’avui. La clau d’aquest Centre d’Interès és 

en gran mesura la de fomentar la indagació, 

l’experimentació, la descoberta i l’aprenentatge 

de forma divertida i enriquidora. Amb aquesta 

temàtica es busca oferir una nova manera d’experimentar i de fer història 

potenciant el gust per la curiositat mentre gaudim. 

En aquest Centre d’Interès anirem treballant les èpoques passades d’una 

manera divertida, enriquidora i apassionant. Farem representacions teatrals 

cada setmana 

relacionades amb l’eix 

temàtic- històric a 

treballar, investigarem les 

edats que treballarem, 

farem també sortides 

temàtiques i a més les 

típiques sortides a la 

muntanya per entendre 

com es vivia antigament. Altres activitats interessants que proposem són: les 

manualitats relacionades amb la temàtica de la setmana, jocs que tinguin 

significats lligats al Centre d’interès, jocs que estiguin al marge de la línia 

marcada, les típiques gimcanes (relacionades amb el Centre d’Interès) i les 

festes d’aigua que sempre són tant agraïdes els dies calorosos d’estiu a 

altes hores del dia. 
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En aquest Centre d’Interès el que busquem 

és que gaudeixin del fet de conèixer la 

història i el passat, que juguin amb elements 

del nostre voltant, que aprenguin 

coneixements vitals i sobretot que juguin 

amb les coses, i prenguin també consciència 

de que el present només s’explica mitjançant 

el passat. Aprendre coneixements i gaudir 

alhora són dues coses que si van lligades de 

la mà sempre ens aproparan a un 

aprenentatge molt més fort i durador, el qual quedi imprès en la nostra 

memòria profundament. Aquests són coneixements que si els acompanyen 

durant tota la vida ofereixen la oportunitat de viure una vida més plena, més 

conscient i més duradora, la qual ens apropa a entendre d’una altra manera 

cóm són les relacions humanes i que porta a algunes persones a ser com 

són. D’aquesta manera es treballen aspectes com la tolerància, la 

comprensió, la paciència, la humanitat, les relacions grupals, s’esborren 

biaixos absurds, etc. En definitiva, que treballar la història mentre gaudim i 

riem pot ser molt profitós i divertit alhora. 
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En aquest Centre d’Interès farem el següent recorregut: 

 

SETMANA TEMÀTICA DE LA SETMANA 

SETMANA 1 LA PREHISTÒRIA 

SETMANA 2 L’ANTIC EGIPTE 

SETMANA 3 EDAT ANTIGA: GRÈCIA I ROMA 

SETMANA 4 EDAT MITJANA 

SETMANA 5 EDAT MODERNA 

SETMANA 6 EL FUTUR: SEGLE XXVI 

SETMANA 7 FESTA DELS VIATGERS DE LA HISTÒRIA 
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Temàtiques de cada setmana: 

SETMANA 1:  LA  PREHISTÒRIA 

 

Temàtica de la primera setmana. 

La primera setmana estarà dedicada a l’Edat Prehistòrica. Començarem per 

investigar l’època dels dinosaures i els grans rèptils degut al seu caire 

atractiu a l’hora de treballar la història. A continuació parlarem dels 

mamífers i la seva evolució. I seguidament ja viatjarem a conèixer com 

vivien els homínids i els humans antics. Una altra activitat que es farà durant 

aquesta primera setmana serà de decorar el nostre espai. Entre tots/es 

ambientarem la sala de manera que cada dia, en arribar, ens sentim part 

d’aquell lloc, una part nostra que estarà exposada i de la qual molts nens/es 

hauran format part. Començarem el casal imaginant entre tots/es com 

decorar l’espai del casal, ambientant una petita part cada setmana i 

relacionant-la a l’època que s’estigui treballant durant l’eix temàtic setmanal. 
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Aquesta setmana decorarem l’espai amb motius relacionats amb la 

prehistòria. 

Manualitat/s de la primera setmana. 

Les manualitats que es faran durant aquest període es dividiran en dues: 

una a fer en grup per tal de decorar l’espai del Casal i una altra individual 

per portar a casa amb materials del casal i altres portats de casa. 

1. Una en grup, la qual significarà el començament de la 

decoració de l’espai que tindrem pel casal, ambientant una part com 

la prehistòria. En aquesta activitat hi participarà tot el grup. 

2. Manualitat individual per portar a casa (a convenir per l’equip). 

Activitats a l’aire lliure durant aquesta setmana. 

Com ja sabem que els dies d’estiu són, en gran part, per gaudir-los jugant a 

l’exterior. Per tant aquest Centre d’Interès disposarà d’activitats d’aire lliure 

que aniran lligades al mateix. A més, també es realitzaran activitats 

esportives relacionades amb com es caçava antigament o amb els 

dinosaures. També farem les típiques activitats d’aigua que es fan sobre el 

mig dia per tal de donar aquest espai de joc d’estiu refrescant i divertit. 

Sortida de la setmana. 

La sortida d’aquesta setmana (per concretar). 

Eix d’Animació. 

Investiguem els dinosaures i els antic humans. En aquest eix d’animació 

haurem de fer recerca sobre aquesta època. La dificultat radica en que els 

joves paleontòlegs hauran de trobar una sèrie de materials amagats a 

l’espai del casal o durant les sortides. Per tant, la idea és que els participants 
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es sentin com a joves investigadors d’èpoques que ja només es poden 

investigar excavant i com evidències fòssils que resten a les pedres. 

 

Representació de la primera setmana. 

Durant aquesta setmana farà una representació sobre la prehistòria. Els 

nens/es hauran de muntar durant la setmana i juntament amb els 

monitors/es una representació amb el desenvolupament que vulguin. 

Objectius de la setmana (Generals i Específics). 

1. Treballar la Prehistòria. 
 Decorar junts la primera part de l’espai del casal amb la prehistòria. 
 Crear llaços degut a la construcció de l’espai i al joc. 
 Aconseguir que l’espai es converteixi en un lloc agradable per 

ells/es. 
 Conèixer les formes de vida de la prehistòria.  
 Entendre com vivien les persones del món antic. 
 Comprendre alguns comportaments del món actual. 
 

2. Treballar valors, la gestió d’emocions i l’autoconeixement. 
 Fomentar les relacions interpersonals de forma sana (respecte). 
 Aprendre a gestionar els conflictes pacíficament. 
 Conèixer el funcionament de les nostres emocions i sentiments. 
 Potenciar i cultivar la cohesió del grup. 
 Interpretar les nostres habilitats. 
 Desenvolupar el potencial (el conegut i el desconegut). 

 
3. Potenciar la curiositat per la Història: La Prehistòria. 

 Fomentar el treball en equip mentre aprenem història. 
 Aprendre qüestions bàsiques de paleontologia. 
 Facilitar coneixements per comprendre millor la investigació 

històrica. 
 Potenciar la creativitat i el pensament crític. 
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4. Gaudir jugant amb el Centre d’Interès i la temàtica setmanal. 
 Fer jocs relacionats amb la dinàmica de la prehistòria. 
 Experimentar mentre aprenen qüestions de la prehistòria. 
 Practicar esports, gimcanes i fer proves. 
 Jugar a l’exterior al marge del centre d’interès i l’eix d’animació. 
 Dinamitzar activitats que els facin gaudir i aprendre. 

 

SETMANA 2:  L’ANTIC  EGIPTE 

 

Temàtica de la segona setmana. 

La segona setmana es dedicarà a introduir-nos en el món de l’antic Egipte. 

Començarem per treballar com vivien els egipcis de l’Egipte faraònic i com 

es construïen aquelles obres d’arquitectura espectacular. Una altra activitat 

que es farà durant aquesta segona setmana serà de decorar el nostre espai. 

Entre tots/es ambientarem la sala en referència al segon eix temàtic, de 

manera que cada dia, en arribar, ens sentim part d’aquell lloc, una part 

nostra que estarà exposada i de la qual molts nens/es hauran format part. 
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Començarem la setmana imaginant entre tots/es com decorar l’espai del 

casal, ambientant la petita part dedicada a la setmana.  

Manualitat/s de la segona setmana. 

Les manualitats que es faran durant aquest període es dividiran en dues: 

una a fer en grup per tal de decorar l’espai del Casal i una altra individual 

per portar a casa amb materials del casal i altres portats de casa. 

1. Una en grup, la qual significarà la segona part de la decoració 

de l’espai que tindrem pel casal, ambientant una part com l’Antic 

Egipte. En aquesta activitat hi participarà tot el grup. 

2. Manualitat individual per portar a casa (a convenir per l’equip).  

Activitats a l’aire lliure durant aquesta setmana. 

Durant aquesta setmana, per poder gaudir de l’exterior de la manera més 

completa, el Centre d’Interès disposarà d’activitats d’aire lliure que aniran 

lligades al mateix eix temàtic: construcció de piràmides humanes, el Faraó i 

el nen, gimcana de proves egípcies, etc. A més, també es realitzaran 

activitats esportives relacionades amb com vivia la gent al costat del riu Nil i 

el dia a dia d’una família egípcia (de diferents tipus). També farem les 

típiques activitats d’aigua que es fan sobre el mig dia per tal de donar 

aquest espai de joc d’estiu refrescant i divertit. 

Sortida de la setmana. 

La sortida (per concretar). 

Eix d’Animació. 

Investiguem la cultura de l’Antic Egipte. En aquest eix d’animació haurem de 

fer recerca sobre aquesta època. La dificultat radica en que els joves 

paleontòlegs i historiadors hauran de buscar els materials i els recursos 
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necessaris per construir una piràmide. Hauran de muntar un equip on hi 

haurà: l’arquitecte, l’escriba, el faraó, els peons, etc. Per tant, la idea és que 

els participants es sentin com a l’Antic Egipte i només puguin aprendre i 

descobrir excavant, sinó que també a partir de l’escriptura i els jeroglífics. 

Representació de la segona setmana. 

Durant aquesta setmana farà una representació sobre l’Antic Egipte. Els 

nens/es hauran de muntar durant la setmana i juntament amb els 

monitors/es una representació amb el desenvolupament que vulguin basat 

en l’època que es treballa durant aquesta setmana temàtica. 

Objectius de la setmana (Generals i Específics). 

1. Treballar la L’Antic Egipte. 
 Decorar junts la segona part de l’espai del casal amb l’Antic Egipte. 
 Crear llaços degut a la construcció de l’espai i al joc. 
 Aconseguir que l’espai es converteixi en un lloc agradable per 

ells/es. 
 Conèixer les formes de vida de l’Antic Egipte.  
 Entendre com vivien les persones del món antic. 
 Comprendre alguns comportaments del món actual. 
 

2. Treballar valors, la gestió d’emocions i l’autoconeixement. 
 Fomentar les relacions interpersonals de forma sana (respecte). 
 Aprendre a gestionar els conflictes pacíficament. 
 Conèixer el funcionament de les nostres emocions i sentiments. 
 Potenciar i cultivar la cohesió del grup. 
 Interpretar les nostres habilitats. 
 Desenvolupar el potencial (el conegut i el desconegut). 

 
3. Potenciar la curiositat per la Història: L’Antic Egipte. 

 Fomentar el treball en equip mentre aprenem història. 
 Aprendre qüestions bàsiques de paleontologia i història. 
 Facilitar coneixements per comprendre millor la investigació 

històrica. 
 Potenciar la creativitat i el pensament crític. 
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4. Gaudir jugant amb el Centre d’Interès i la temàtica setmanal. 
 Fer jocs relacionats amb la dinàmica de l’Antic Egipte. 
 Experimentar mentre aprenen qüestions de l’Antic Egipte. 
 Practicar esports, gimcanes i fer proves. 
 Jugar a l’exterior al marge del centre d’interès i l’eix d’animació. 
 Dinamitzar activitats que els facin gaudir i aprendre. 
 

SETMANA 3:  L’EDAT  ANTIGA:  GRÈCIA  I  ROMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temàtica de la tercera setmana. 

La tercera setmana es dedicarà a introduir-nos en el món de l’edat antiga: 

en concret treballarem les cultures grega i romana. Començarem per 

treballar com vivien els grecs i els ho compararem a com vivien els romans. 

També aproparem els lligams que uneixen a totes dues cultures i la relació 

existent entre ambdues. A més, investigarem com es construïen aquelles 

obres d’arquitectura espectacular. Una altra activitat que es farà durant 

aquesta segona setmana serà de decorar el nostre espai de Grècia i Roma 

clàssiques. Entre tots/es ambientarem la sala en referència al tercer eix 

temàtic, de manera que cada dia, en arribar, ens sentim part d’aquell lloc, 
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una part nostra que estarà exposada i de la qual molts nens/es hauran 

format part. Començarem la setmana imaginant entre tots/es com decorar 

l’espai del casal, ambientant la petita part dedicada a la setmana.  

Manualitat/s de la tercera setmana. 

Les manualitats que es faran durant aquest període es dividiran en dues: 

una a fer en grup per tal de decorar l’espai del Casal i una altra individual 

per portar a casa amb materials del casal i altres portats de casa. 

1. Una en grup, la qual significarà la segona part de la decoració 

de l’espai que tindrem pel casal, ambientant una part com Grècia i 

Roma clàssiques. En aquesta activitat hi participarà tot el grup. 

2. Manualitat individual per portar a casa (a convenir per l’equip). 

Activitats a l’aire lliure durant aquesta setmana. 

Durant aquest Centre d’Interès es portaran a terme d’activitats d’exterior 

que aniran lligades al mateix eix temàtic de Grècia i Roma clàssiques: 

construcció de ciutats, monuments, escultures i enginys d’infraestructura, 

l’organització que tenien, farem gimcanes de proves i unes olimpíades a 

l’estil grec, etc. A més, també es realitzaran activitats esportives relacionades 

amb com vivien els diferents tipus de família que hi havia en aquestes 

cultures. També farem les típiques activitats d’aigua que es fan sobre el mig 

dia per tal de donar aquest espai de joc d’estiu refrescant i divertit. 

Sortida de la setmana. 

La sortida es farà a (per concretar). 

Eix d’Animació. 

Investiguem la cultura de Grècia i Roma clàssiques. En aquest eix d’animació 

haurem de fer recerca sobre aquesta època. Els joves historiadors hauran 
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de buscar d’organitzar la construcció de dues ciutats: una grega i l’altra 

romana i esbrinar les diferències entre les dues. Seran viatgers que van 

estudiant altres cultures (venen de molt lluny) i voldran aprendre d’aquestes 

obres magnes. En aquest eix d’animació el que es busca és que els 

participants es sentin com a l’Antiga Grècia i la Roma antiga i puguin 

aprendre i descobrir coses importants que han esdevingut en la nostra 

cultura actual. 

 

Representació de la tercera setmana. 

Durant aquesta setmana farà una representació sobre la Grècia i Roma 

clàssiques. Els nens/es hauran de muntar durant la setmana i juntament 

amb els monitors/es una representació amb el desenvolupament que 

vulguin basat en l’època que es treballa durant aquesta setmana temàtica. 

Objectius de la setmana (Generals i Específics). 

1. Endinsar-se la Grècia i Roma Clàssiques. 
 Decorar la tercera part de l’espai del casal amb aquestes cultures. 
 Crear llaços degut a la construcció de l’espai i al joc. 
 Aconseguir que l’espai es converteixi en un lloc agradable per 

ells/es. 
 Conèixer les formes de vida de la Grècia i la Roma antigues.  
 Entendre com vivien les persones del món antic. 
 Comprendre alguns comportaments del món actual. 
 

2. Potenciar valors, la gestió d’emocions i l’autoconeixement. 
 Fomentar les relacions interpersonals de forma sana (respecte). 
 Aprendre a gestionar els conflictes pacíficament. 
 Conèixer el funcionament de les nostres emocions i sentiments. 
 Potenciar i cultivar la cohesió del grup. 
 Interpretar les nostres habilitats. 
 Desenvolupar el potencial (el conegut i el desconegut). 
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3. Treballar la curiositat per la Història: Grècia i Roma antigues. 
 Fomentar el treball en equip mentre aprenem història. 
 Aprendre qüestions bàsiques d’història. 
 Facilitar coneixements per comprendre millor la investigació 

històrica. 
 Potenciar la creativitat i el pensament crític. 

 
4. Gaudir jugant amb el Centre d’Interès i la temàtica setmanal. 

 Fer jocs relacionats amb la dinàmica de la Grècia i Roma 
clàssiques. 
 Experimentar mentre aprenen qüestions d’aquestes dues cultures. 
 Practicar esports, gimcanes i fer proves. 
 Jugar a l’exterior al marge del centre d’interès i l’eix d’animació. 
 Dinamitzar activitats que els facin gaudir i aprendre. 

 

 SETMANA 4:  EDAT  MITJANA 

 

Temàtica de la quarta setmana. 

La quarta setmana es dedicarà a introduir-nos en el món de l’Edat Mitjana. 

Treballarem doncs com habitaven el món occidental les persones que vivien 

durant aquesta època. També ens aproparem als vincles que encara avui 

dia persisteixen i que d’alguna manera expliquen l’actualitat. Durant aquesta 
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setmana també investigarem com es construïen grans obres d’arquitectura. 

Com és habitual en aquest Centre d’Interès, una altra activitat que es farà 

durant aquesta setmana serà de decorar el nostre espai com l’Edat Mitjana, 

és a dir, la part corresponent de l’espai a l’eix temàtic. Entre tots/es 

ambientarem la sala de manera que cada dia, en arribar, ens sentim part 

d’aquell lloc, una part nostra que estarà exposada i de la qual molts nens/es 

hauran format part. Com ja s’ha dir, començarem la setmana imaginant 

entre tots/es com decorar l’espai del casal ambientant la petita part 

dedicada a la setmana.  

Manualitat/s de la quarta setmana. 

Les manualitats que es faran durant aquest període es dividiran en dues: 

una a fer en grup per tal de decorar l’espai del Casal i una altra individual 

per portar a casa amb materials del casal i altres portats de casa. 

1. Una en grup, la qual significarà la segona part de la decoració 

de l’espai que tindrem pel casal, ambientant una part com l’Edat 

Mitjana. En aquesta activitat hi participarà tot el grup. 

2. Manualitat individual per portar a casa (a convenir per l’equip). 

Activitats a l’aire lliure durant aquesta setmana. 

Durant aquest Centre d’Interès es portaran a terme d’activitats a l’aire lliure 

que aniran lligades al mateix eix temàtic de l’Edat Mitjana: construcció de 

ciutats, monuments, escultures i enginys d’infraestructura, l’organització que 

tenien, farem gimcanes de proves de cavallers i de batalla pacífica. També 

realitzaran activitats esportives relacionades amb com vivien els diferents 

tipus de família que hi havia en aquesta època, i farem les típiques activitats 

d’aigua que es fan sobre el mig dia per tal de donar aquest espai de joc 

d’estiu refrescant i divertit. 
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Sortida de la setmana. 

La sortida es farà a (per concretar). 

Eix d’Animació. 

Cavallers a la recerca del Grial. En aquest eix d’animació, els participants 

hauran de seguir la realitat viscuda durant l’Edat Mitjana. Es farà una prova 

de cavallers per saber els que seran guardonats com a tal i mereixedors 

d’anar a buscar el Grial (ho seran tots/es). En aquest eix d’animació haurem 

de fer recerca sobre aquesta època. Els aspirants a cavaller hauran de 

superar diverses proves i també esbrinar algunes endevinalles. El que es 

busca amb aquest eix d’animació és la pura diversió mitjançant els jocs 

plantejats, i que també puguin aprendre i descobrir coses importants que 

han esdevingut en la nostra cultura actual. 

Representació de la quarta setmana. 

Durant aquesta setmana farà una representació sobre l’Edat Mitjana. Els 

nens/es hauran de muntar durant la setmana i juntament amb els 

monitors/es una representació amb el desenvolupament que vulguin basat 

en l’època que es treballa durant aquesta setmana temàtica. 

Objectius de la setmana (Generals i Específics). 

1. Apropar-se a la realitat de l’Edat Mitjana. 
 Decorar la quarta part de l’espai del casal. 
 Crear llaços degut a la construcció de l’espai i al joc. 
 Aconseguir que l’espai es converteixi en un lloc agradable per 

ells/es. 
 Conèixer les formes de vida de l’Edat Mitjana.  
 Entendre com vivien les persones del món antic. 
 Comprendre alguns comportaments del món actual. 
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2. Potenciar valors, la gestió d’emocions i l’autoconeixement. 
 Fomentar les relacions interpersonals de forma sana (respecte). 
 Aprendre a gestionar els conflictes pacíficament. 
 Conèixer el funcionament de les nostres emocions i sentiments. 
 Potenciar i cultivar la cohesió del grup. 
 Interpretar les nostres habilitats. 
 Desenvolupar el potencial (el conegut i el desconegut). 

 
3. Treballar la curiositat per la Història: l’Edat Mitjana. 

 Fomentar el treball en equip mentre aprenem història. 
 Aprendre qüestions bàsiques d’història. 
 Facilitar coneixements per comprendre millor la investigació 

històrica. 
 Potenciar la creativitat i el pensament crític. 

 
4. Gaudir jugant amb el Centre d’Interès i la temàtica setmanal. 

 Fer jocs relacionats amb la dinàmica de l’Edat Mitjana. 
 Experimentar mentre aprenen qüestions d’aquesta època. 
 Practicar esports, gimcanes i fer proves. 
 Jugar a l’exterior al marge del centre d’interès i l’eix d’animació. 
 Dinamitzar activitats que els facin gaudir i aprendre. 
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SETMANA 5:  EDAT  MODERNA 

 

 

 

Temàtica de la cinquena setmana. 

La cinquena setmana es dedicarà a introduir-nos en el món de l’època 

Moderna. Investigarem com es vivia durant aquesta època. Juntament 

treballarem el canvi existent entre l’època anterior (l’Edat Mitjana) i el canvi 

que va sorgir arrel de la conquesta d’Amèrica. Durant la cinquena setmana 

també decorarem el nostre espai entre tots/es, per tal d’ambientar la sala 

en referència a aquest eix temàtic, i així, cada dia, en arribar, ens sentim part 

d’aquell lloc, una part nostra que estarà exposada i de la qual molts nens/es 

hauran format part. Com ja és habitual en aquest eix temàtic començarem 

la setmana imaginant entre tots/es com decorar l’espai del casal, 

ambientant la petita part dedicada a la setmana.  
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Manualitat/s de la cinquena setmana. 

Les manualitats que es faran durant aquest període es dividiran en dues: 

una a fer en grup per tal de decorar l’espai del Casal i una altra individual 

per portar a casa amb materials del casal i altres portats de casa. 

1. Una en grup, la qual significarà la segona part de la decoració 

de l’espai que tindrem pel casal, ambientant una part com l’Edat 

Moderna. En aquesta activitat hi participarà tot el grup. 

2. Manualitat individual per portar a casa (per concretar per 

l’equip). 

Activitats a l’aire lliure durant aquesta setmana. 

Durant aquest Centre d’Interès es portaran a terme d’activitats d’aire lliure 

que aniran lligades al mateix eix temàtic de l’Edat Moderna: construcció de 

ciutats, monuments, escultures i enginys d’infraestructura, l’organització que 

tenien, farem gimcanes de proves i jocs relacionats amb la construcció de 

noves ciutats. També es realitzaran activitats esportives relacionades amb 

com vivien els diferents tipus de família que hi havia en aquesta època, i 

farem les típiques activitats d’aigua que es fan sobre el mig dia per tal de 

donar aquest espai de joc d’estiu refrescant i divertit. 

Sortida de la setmana. 

La sortida es farà a (per concretar). 

Eix d’Animació. 

Els joves historiadors hauran de sentir-se com si fossin viatgers d’occident 

que van pels “nous mons”. Seran doncs viatgers que van estudiant altres 

cultures (venen de molt lluny) i voldran aprendre del món sencer, ja que és 

aquí quan comencen a expandir-se les connexions entre el planeta. En 

aquest eix d’animació el que es busca és que els participants es sentin com a 



CASAL D’ESTIU  
2019 

35 

l’Edat Moderna i puguin aprendre i descobrir coses importants que han 

esdevingut en la nostra cultura actual. 

Representació de la cinquena setmana. 

Durant aquesta setmana farà una representació sobre l’Edat Moderna. Els 

nens/es hauran de muntar durant la setmana i juntament amb els 

monitors/es una representació amb el desenvolupament que vulguin basat 

en l’època que es treballa durant aquesta setmana temàtica. 

Objectius de la setmana (Generals i Específics). 

1. Endinsar-se en la realitat de l’Edat Moderna. 
 Decorar la cinquena part de l’espai del casal. 
 Crear llaços degut a la construcció de l’espai i al joc. 
 Aconseguir que l’espai es converteixi en un lloc agradable per 

ells/es. 
 Conèixer les formes de vida de l’Edat Moderna.  
 Entendre com vivien les persones del món antic. 
 Comprendre alguns comportaments del món actual. 
 
 
 

2. Potenciar valors, la gestió d’emocions i l’autoconeixement. 
 Fomentar les relacions interpersonals de forma sana (respecte). 
 Aprendre a gestionar els conflictes pacíficament. 
 Conèixer el funcionament de les nostres emocions i sentiments. 
 Potenciar i cultivar la cohesió del grup. 
 Interpretar les nostres habilitats. 
 Desenvolupar el potencial (el conegut i el desconegut). 

 
3. Treballar la curiositat per la Història: l’Edat Moderna. 

 Fomentar el treball en equip mentre aprenem història. 
 Aprendre qüestions bàsiques d’història. 
 Facilitar coneixements per comprendre millor la investigació 

històrica. 
 Potenciar la creativitat i el pensament crític. 
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4. Gaudir jugant amb el Centre d’Interès i la temàtica setmanal. 
 Fer jocs relacionats amb la dinàmica de l’Edat Moderna. 
 Experimentar mentre aprenen qüestions d’aquesta època. 
 Practicar esports, gimcanes i fer proves. 
 Jugar a l’exterior al marge del centre d’interès i l’eix d’animació. 
 Dinamitzar activitats que els facin gaudir i aprendre. 

 

 

SETMANA 6:  EL  FUTUR:  SEGLE  XXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temàtica de la sisena setmana. 

La primera sisena setmana estarà dedicada al futur, en concret al possible 

segle XXVI. A partir d’aquest punt la creativitat donarà cabuda a tot, i la 

imaginació fluirà per tot arreu. Decorarem també la sala amb motius 

relacionats amb la temàtica setmanal i gaudirem de l’aire lliure fent 

activitats per practicar la imaginació a l’exterior. També farem jocs que 

tinguin a veure amb la temàtica de la setmana lligada al Centre d’Interès per 

tal de seguir la programació i poder assolir els objectius d’aquesta. Igual que 
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succeeix a les demés setmanes temàtiques començarem aquesta imaginant 

entre tots/es com decorar l’espai del casal, ambientant la petita part 

dedicada a la setmana, i relacionant-lo amb el futur, en concret el segle 

XXVI, que imaginem entre tots/es. 

 

Manualitat/s de la sisena setmana. 

Les manualitats que es faran durant aquest període es dividiran en dues: 

una a fer en grup per tal de decorar l’espai del Casal i una altra individual 

per portar a casa amb materials del casal i altres portats de casa. 

1. Una en grup, la qual significarà decorar una mica més l’espai 

que tindrem dedicat per aquesta setmana, ambientant-lo amb el futur 

imaginat entre tots/es. En aquesta activitat hi participarà tot el grup. 

2. Manualitat individual per portar a casa...   

Activitats a l’aire lliure durant aquesta setmana. 

Durant aquest Centre d’Interès es portaran a terme d’activitats d’aire lliure 

que aniran lligades al mateix eix temàtic: el futur del segle XXVI. Aquí també 

donarem importància a la construcció de ciutats i enginys de tot tipus per 

desenvolupar jocs i activitats engrescadores i futuristes. Així farem gimcanes 

de proves i jocs relacionats amb la construcció de noves ciutats. També es 

realitzaran activitats esportives relacionades amb com suposem que viuran 

els diferents tipus de famílies que poden existir en aquesta època. A més, 

també farem les típiques activitats d’aigua que es fan sobre el mig dia per 

tal de donar aquest espai de joc d’estiu refrescant i divertit. 

Sortida de la setmana. 

La sortida es farà a (per concretar). 

Eix d’Animació. 
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Viatgers del temps. Els joves historiadors hauran de sentir-se com si fossin 

viatgers del temps que visiten el futur viatjant per un forat de cuc. Seran 

doncs viatgers que estudien el futur del segle XXVI i voldran aprendre i 

observar com serà el món que encara està per venir. En aquest eix 

d’animació el que es busca és que els participants es sentin com a dins d’un 

futur que entre tots/es imaginarem per tal de poder aprendre i teoritzar 

amb un temps que encara està per venir i per imaginar. 

Representació de la sisena setmana. 

Durant aquesta setmana farà una representació sobre el futur: El Segle 

XXVI. Els nens/es hauran de muntar durant la setmana i juntament amb els 

monitors/es una representació amb el desenvolupament que vulguin basat 

en l’època que es treballa durant aquesta setmana temàtica. 

 

Objectius de la setmana (Generals i Específics). 

1. Endinsar-se en la prospectiva de futur. 
 Decorar la sisena part de l’espai del casal. 
 Crear llaços degut a la construcció de l’espai i al joc. 
 Aconseguir que l’espai es converteixi en un lloc agradable per 

ells/es. 
 Imaginar les formes de vida que existiran en el futur.  
 Pensar en com viuran les persones del món del futur. 
 Comprendre alguns comportaments del món actual. 
 

2. Potenciar valors, la gestió d’emocions i l’autoconeixement. 
 Fomentar les relacions interpersonals de forma sana (respecte). 
 Aprendre a gestionar els conflictes pacíficament. 
 Conèixer el funcionament de les nostres emocions i sentiments. 
 Potenciar i cultivar la cohesió del grup. 
 Interpretar les nostres habilitats. 
 Desenvolupar el potencial (el conegut i el desconegut). 

 
 



CASAL D’ESTIU  
2019 

39 

3. Treballar la curiositat per la Història: El Futur. 
 Fomentar el treball en equip mentre aprenem història. 
 Aprendre qüestions bàsiques d’història. 
 Facilitar coneixements per comprendre millor la investigació 

històrica. 
 Potenciar la creativitat i el pensament crític. 

 
4. Gaudir jugant amb el Centre d’Interès i la temàtica setmanal. 

 Fer jocs relacionats amb la dinàmica futurista. 
 Experimentar mentre aprenen qüestions de prospectiva futura. 
 Practicar esports, gimcanes i fer proves. 
 Jugar a l’exterior al marge del centre d’interès i l’eix d’animació. 
 Dinamitzar activitats que els facin gaudir i aprendre. 

 

SETMANA 7:  LA  FESTA  DELS VIATGERS  DE  LA HISTÒRIA 

 

Temàtica de la setena setmana. 

En aquest apartat ja haurem arribat al final del Casal, i per tant dedicarem el 

Centre d’Interès d’aquesta setmana a preparar la festa i el comiat del 
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esperem hagi sigut per aquestes dates una molt bona experiència per tots 

els participants. Durant aquesta setmana els joves historiadors prepararan 

un gran festa de comiat que tindrà aportacions per part de tots/es. A més, 

els jocs i les activitats variaran una mica en relació a les anteriors setmanes 

per tal de que es senti un cert caire festiu i de comiat. 

Manualitat/s de la setena setmana. 

Les manualitats que es faran durant aquest període es dividiran en dues: 

una a fer en grup per tal de decorar la festa de final de Casal i una altra 

individual per endur amb materials del casal i altres portats de casa. 

1. Una en grup, la qual suposarà la decoració de la festa de 

comiat de casal. En aquesta activitat hi participarà tot el grup per fer 

les figures i cartells que els envoltaran. 

2. Manualitat individual per portar a casa (a convenir per l’equip).  

Activitats a l’aire lliure durant aquesta setmana. 

Durant aquesta setmana es viurà un caire festiu i diferent a la resta de 

setmanes, per tant, es faran les activitats més disteses i bastant més a la 

carta de l’habitual. Amb això volem que quedi un caire molt proper amb els 

grups de participants i els monitors/es, juntament amb coordinació, que 

aconsegueixi deixar un molt bon record dels dies passats al Casal. D’aquesta 

manera també s’aconsegueix que els aprenentatges i el que s’ha treballat 

quedi millor imprès en tots els participants. 

Sortida de la setmana. 

Sortida (per concretar). 
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Eix d’Animació. 

Com es ve dient anteriorment, aquesta serà una setmana especial, el caire 

de comiat, de festa i de germanor que ha d’haver-hi fa que l’eix d’animació 

aparegui per sí sol: la preparació de la festa i la impressió dels records i els 

aprenentatges viscuts durant els dies de Casal. 

Representació de la setena setmana. 

Durant aquesta setmana faran una representació escollida per ells des del 

primer dia de la setmana. Podran escollir una època històrica, diverses o una 

altra cosa. Aquesta setmana es fomentarà la seva autonomia, de manera 

que puguin tenir el marge de llibertat per poder triar el que més els hi ve de 

gust. 

 

Objectius de la setmana (Generals i Específics). 

1. Reafirmar les relacions i experiències viscudes al Casal. 
 Treballar junts en la festa de comiat. 
 Reforçar els llaços i els vincles esdevinguts del Casal. 
 Consolidar els aprenentes treballats durant el Casal. 
 Afavorir que el record i l’experiència siguin molt positius. 
 

2. Treballar valors, la gestió d’emocions i l’autoconeixement. 
 Fomentar les relacions interpersonals de forma sana (respecte). 
 Aprendre a gestionar els conflictes pacíficament. 
 Conèixer el funcionament de les nostres emocions i sentiments. 
 Potenciar i cultivar la cohesió del grup. 
 Interpretar les nostres habilitats. 
 Desenvolupar el potencial (el conegut i el desconegut). 

 
3. Potenciar les relacions entre els integrants de tots els grups. 

 Fomentar el treball en equip en preparar la festa. 
 Aprendre a muntar i organitzar una festa. 
 Aportar els estris necessaris i a l’abast per apropar-se al que volen. 
 Potenciar la creativitat i el pensament crític. 
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4. Gaudir jugant durant aquesta última setmana. 

 Fer jocs d’exterior i de cohesió de grup (de comiat). 
 Aconseguir que els participants siguin encara més protagonistes. 
 Experimentar mentre aprenen a organitzar esdeveniments. 
 Practicar esports i fer proves. 
 Jugar a l’exterior de forma més lliure i no tant dirigida. 
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Per tal de complimentar l’oferta de Centres d’Interès plantegem tota una 

sèrie d’activitats variades que anirem ajustant a cada Casal i a cada grup o 

perfil de nens i nenes, apropant així de manera més precisa les activitats de 

caire més concret. Principalment, les activitats les englobem en: 

Activitats Artístiques 

Sempre es realitzen activitats manuals i artístiques on els nens/es puguin 

desenvolupar la seva part més creativa. Es poden realitzar activitats com: 

- Tallers manuals (dibuix i pintura, modelatge, 

retallables, etc). 

- Tallers de disfresses. 

- Tallers de maquillatge. 

- Tallers de teatre o expressió corporal. 

- Tallers de música. 

- Tallers de dansa. 

 

 

 

Activitats Esportives 

L’activitat esportiva esdevé clau per tal de que els nens i nenes canalitzin les 

seves energies i es puguin expressar amb el cos i el moviment. De passada 

4. Activitats  
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contribuïm al seu desenvolupament físic i motor. Les activitats que es poden 

fer en aquest àmbit són: 

- Esports d’equip. 

- Esports individuals. 

- Esports de raqueta. 
- Esports tradicionals i d’arreu del món. 
- Jocs esportius. 
 

Activitats de joc 

Jugar per jugar, sense pretendre un objectiu esportiu ni artístic també forma 

part de l’activitat del casal. Gaudir de jugar a jocs tradicionals, inventats, fer 

festes i gimcanes, etc. Tota una sèrie d’activitats lúdiques on els nens i nenes 

gaudeixen, s’expressin, aprenguin a relacionar-se, assimilar límits, etc... i tot 

això jugant!  

Dins d’aquest bloc trobem: 

- Jocs tradicionals 

- Jocs d’arreu del món. 

- Gimcanes. 

- Festes. 

 

Sortides Setmanals 

Cada setmana els nens i nens surten del recinte 

escolar, al menys un dia. Aquestes sortides poden 

ser de diferents tipus en funció del preu del casal. 

Algunes seran sortides sense autocar, que es 

realitzen caminant a espais interessants que 

puguin haver al voltant del centre educatiu com 
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parcs, zones verdes, biblioteques, poliesportius, llocs a visitar (teatres, 

museus, etc) que no suposin un cost afegit. I d’altres sortides seran amb 

autocar. Aquestes sortides en autocar poden ser: 

- Bosc animat i Catalunya en miniatura. 

- Sortida al parc natural del Garraf. 

- CaixaFòrum. 

- Activitat de Circ (Cupons). 

- Diferents Granges escoles 

- Diferents propostes d’hípica 

- Sortida a la Platja 

- Sortida al delta del Llobregat 

- Canal Olímpic de Castelldefels 

* A cada casal adaptem les sortides a la demanda que faci l’AMPA o centre 

educatiu. Els preus varien en funció del tipus de sortides que es vulguin 

realitzar. 

 

Activitats d’aigua. 

Cada dia es realitzen jocs 

d’aigua abans de marxar a 

dinar. Els nens i nenes 

necessiten refrescar-se i és un 

espai de joc que gaudeixen 

molt. 
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* El cost del casal inclou també un dia a la setmana de piscina.  

 

La Nit al Centre 

Hi ha la possibilitat de realitzar una jornada de nit festiva!! Els nens i nenes 

tornen a l’escola a les 8 del vespre, ens organitzem per sopar i dormir 

(cadascú es porta el seu sopar), sopem plegats, fem jocs de nit i dormim al 

centre. Al matí esmorzem plegats i iniciem un nou dia de casal. Aquesta 

activitat té un cost afegit que poden pagar els nenes i nenes que es vulguin 

quedarà dormir o que podem aplicar al preu de la inscripció de tothom. 

 

Festes 

Tots els casals tenen festes amb gimcanes, exposició de treballs fets, balls, 

festes amb inflables, jocs gegants i festa de l’escuma, etc (tot inclòs en el 

preu base). 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASAL D’ESTIU  
2019 

47 

 

Els jocs, dinàmiques i activitats que realitzarem durant el Casal tenen com a 

objectiu principal que els nens i nenes gaudeixin totalment del lleure 

adquirint valors i coneixements. Donat que aquest temps, com ja s’ha dit 

aquí, si el sabem aprofitar i gaudir, té un gran valor educatiu i contribueix de 

manera molt rellevant al seu creixement i la seva constitució com a 

persones, serà un espai on es té l’oportunitat de treballar un gran seguit de 

qüestions importants. És per això que paral·lelament a tot el que ja s’ha 

comentat durant aquesta memòria, als casals pretenem: 

 Propiciar el creixement integral i la interrelació dels infants a través de 
la vivència del temps de lleure. 

 Programar unes activitats el més entretingudes i creatives possibles, 
diferenciant-les al màxim de les que es fan en període escolar. 

 Promoure entre els nens i nenes participants unes normes de 
convivència i respecte mutu. 

 Afavorir entre els nens/es la seva integració en les dinàmiques de 
grup. 

 Fomentar el companyonia, la cooperació i la relació amb els pares. 

 Fer conèixer, a través de diverses activitats, l’entorn immediat. 

 Afavorir les relacions interpersonals i establir vincles afectius entre els 
nens i nenes. 

 Fomentar la imaginació a través de les pròpies capacitats i recursos. 

 Valorar, respectar i aprofitar els entorns naturals en els quals es 
desenvoluparan les activitats traient el màxim rendiment dels espais 
que ens envolten. 

 Donar importància a jugar, aprendre, a riure, a relaxar-se i en 
definitiva passar-ho bé 

5. Objectius 
perseguim 
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 Contribuir al desenvolupament de les capacitats expressives, 
artístiques i creatives dels nens i nenes. 

 Contribuir al desenvolupament de les capacitats, físiques, motores i 
psicomotrius dels nens i nenes 

 Propiciar l’assoliment de mecanismes de comunicació i expressió 
corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


