
 

 

CAMPUS DE DANSA I CASAL LÚDIC: (P5 a 6è)                             

Escola Jungfrau 
 

    Setmanes de la 2 a la 6 (del 26 del juny al 27 de juliol)   

 
 
Durant aquestes cinc setmanes, els dies que no hi ha sortida nàutica, dividirem els 

matins en tres parts molt diferenciades: 

1- Campus multiesport o dansa: Els infants participants del casal podran escollir 

si fer el casal de multiesport o dansa (a la inscripció poden escollir cada setmana un 

campus diferent per exemple dues setmanes dansa i dues multiesport), i de 9.15 

del matí fins les 11h realitzaran les diferents activitats específiques de cada 

campus. Tan en el campus de dansa com en el de multiesport es faran diferents 

grups d'edat, per poder adaptar millor l'activitat al desenvolupament dels infants. 

2- Casal lúdic: Després d’esmorzar, a les 11.30, els infants es dividiran per grups 

d'edat de 1r a 3r, i de 4rt a 6è), tan si s'han apuntat a dansa com a multiesport, i 

realitzaran activitats no esportives que seguiran un fil conductor. El fil conductor 

serà diferent en cada grup d'edat.  

3- Remullada: Al final del matí tots els infants es reuniran per fer una remullada i 

treure's la calor. A més a més serà un espai on tots els infants grans i petits 

compartiran una estona de joc. Els infants que no vulguin fer jocs de remullada, 

hauran de dutxar-se.  

 

Campus dansa:  

PRESENTACIÓ 

 La dansa és una aptitud innata en nens i nenes, que es manifesta abans de tenir 

control sobre el llenguatge i que 

sovint s’empra quan els 

pensaments o les emocions són 

massa poderoses per ser 

expressades només amb paraules. 

Els infants es mouen d’una 

manera totalment natural: per 

aconseguir mobilitat, per 

expressar un pensament o 

sentiment, i també perquè fer-ho 

els proporciona alegria i plaer. 

Quan el seu moviment comença a 

esdevenir conscientment 

estructurat i el fan amb coneixement de la seva finalitat i beneficis, es converteix 

en dansa. 

La dansa és un mètode natural d’aprenentatge i una forma bàsica d’expressió 

cultural.  



 

 
 

 

Quins són els beneficis de la dansa?  

La dansa és una poderosa aliada per al desenvolupament dels atributs d’un infant 

en creixement, ajudant-lo a assolir la maduresa psicològica, emocional, social i 

cognitiva.  

 Desenvolupament físic: La dansa implica un major ventall de moviments, 

coordinació, força i resistència que moltes altres activitats físiques. Això 

s’aconsegueix a través de patrons de moviment que aporten a la mainada 

una bona coordinació i memòria kinestètica. Ballant utilitzen tot el cos i és 

una excel·lent forma d’exercitar-lo.  

 Maduresa emocional: La dansa promou la salut psicològica i la maduresa 

dels nostres infants. Nens i nenes gaudeixen de l’oportunitat d’expressar les 

seves emocions mitjançant el ball i prenen consciència d’ells mateixos i dels 

altres a través del moviment creatiu.  

 Consciència social: La dansa propicia la trobada, la interacció i la 

cooperació entre persones. La mainada aprèn a comunicar idees als altres  

mitjançant la immediatesa del moviment corporal, a banda d’aprendre a 

treballar en grup integrant-se dins d’una dinàmica d’equip amb els seus 

companys de dansa.  

 Desenvolupament cognitiu: Els nens i nenes  aprenen a generar un 

moviment espontani que respon a qüestions o problemes que poden ser 

resolts amb una resposta física. El moviment proporciona l’enllaç entre la 

idea, el problema o intenció, i el resultat o solució. Això ensenya a entendre 

el món amb una nova perspectiva. La relació entre moviment, 

desenvolupament intel·lectual i educació és un camp d’estudi en estat 

embrionari que tot just ha començat a ser explorat.  

Estils que treballarem:  

Cada setmana els infants faran una iniciació a un estil de dansa diferent, ampliant 

així el seu coneixement musical i de ball. 

  Setmana 2 (del 26 al 30 de juny)  contemporani: 

La dansa contemporània és una disciplina basada en la dansa clàssica i amb 

influències de la dansa moderna  i postmoderna. Tot i que inclou els moviments de 

la dansa clàssica, a la contemporània se n'inclouen d'altres que van néixer per a 

trencar-los, com per exemple els girs i torsions de l'esquena, de manera que les 

espatlles no fossin paral·leles als malucs; les posicions paral·leles de les cames, o 

inclús amb els genolls cap a l'interior; la incorporació de silenci en moviments en 

aparença no continguts, que donen la impressió que el ballarí es deixa anar. 

 Setmana 3 (del 3 al 7 de juliol)  Modern jazz: 

 

El Modern Jazz, és un estil de dansa contemporània que es nodreix dels elements 

clàssics, moderns i folklòrics. La tècnica del Modern Jazz és un mitjà ideal per 



 

 
experimentar les simples satisfaccions del moviment; el llenguatge simbòlic que 

utilitza requereix de totes les facultats, tant cognitives, com físiques i afectives. 

 

 Setmana 4 (del 10 al 14 de juliol)  Comercial dance: 

 

Es refereix a estils de coreografia creades per artistes pop que normalment es 

promocionen a través dels mitjans de comunicació, i es podria definir com una 

barreja de qualsevol estil de dansa on l'enfoc està posat en l'actitud dels seus 

protagonistes.  El coreògraf, en aquest cas el mestre de dansa, podrà aprofitar els 

aspectes tècnics per donar més força i energia a les seves coreografies i poder 

mostrar les diferents virtuts i destreses que tenen els ballarins i ballarines 

destacant tan aspectes individuals com col·lectius. 

 

 Setmana 5 (del 17 al 21 de juliol)  locking: 

 

 El Campbellocking o locking és un estil de dansa que es basa en el Funk i el ball de 

carrer, que avui en dia s'associa amb moviments de Hip Hop. El nom està basat 

amb el concepte de “lock” (bloqueig), que juntament amb una sèrie de passos i 

combinacions d'ells es dóna forma a l'estil.  Es caracteritza per ràpids moviments 

de mans i braços, combinats amb altres més relaxats (Boogaloo) de malucs i 

cames. Els moviments són generalment llargs i exagerats, i en ocasions molt 

rítmics, sincronitzats amb la música. Al locking s'interactua sovint amb el públic, 

somrient-li o sol·licitant-un xoc de palmes (Give me five). Molts dels seus 

moviments són purament còmics. Amb aquest estil els infants podran treballar la 

part més divertida i còmica de la música de carrer. 

 

 Setmana 6 (del 24 al 28 de juliol): tastet de ballet i claqué:  

 per acabar farem un petit tastet a dos estils molt diferents els treballats fins ara.  

◦ Un ballet:  és una peça musical composta especialment per a ser interpretada 

a través de la dansa clàssica. .Tots els moviments  de la dansa clàssica es 

descomponen en posicions amb una descripció molt acurada i estricta.  A la 

dansa clàssica les cames estan sempre en "andeor" (dehors, veu francesa per 

dir cap enfora) que significa que les cames uneixen la seva banda de 

darrere'ls talons com els pingüins, la banda de darrere dels genolls, els 

engonals són completament oberts- en comptes d'estar paral·leles. Els 

genolls sempre estan sobre les puntes dels peus i les espatlles sobre els 

malucs. Els peus sempre estan estirats, com una prolongació de la cama. Les 

cames i els braços es mouen delicadament. El cap i les mans també ballen. 

La cara no pot mostrar esforç ni cap emoció que no correspongui al 

personatge que s'interpreta. 

◦ El claqué:  és una dansa   originària dels Estats Units  consistent en 

l'accentuació rítmica d'una peça musical  bàsicament picant dempeus  a terra 

amb unes normes i gramàtica determinades.  L'objectiu primordial del claqué 

és musical perquè fa d'instrument de percussió, i no se'n pot dir claqué si no 

sonen totes les notes que han de sonar.. 

 

 



 

 

 

 

 

                                                   Horari  base  de les setmana 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 a 9.30 
Arribada i llista 

Activitats 
Nàutiques         

 

Arribada i llista 
Sortida a la 
piscina 

 

Arribada i llista 

9.30 a 11 
 

Introducció al estil de 
la setmana 

Exercicis 
d'escalfament i 
flexibilitat  

treball de 
coneixement  dels 
diferents postures i 
estils de moviment 
del estil de ball  

 Iniciem la 
coreografia 

Exercicis 

d'escalfament i 
flexibilitat  

memoritzem i  
perfeccionem 
la  coreografia 

Exercicis 

d'escalfament i 
flexibilitat  

últims assajos i 
perfeccionament 
de la  
coreografia 

11 - 11:30 
Esmorzar 

Esmorzar 
Esmorzar 

 

 

CASAL LÚDIC P5 A 6è (setmanes de la 2 a la 6) 

Organització: El casal lúdic es realitzarà durant la segona franja del matí, d’11.30 

a 14h.  Es dividirà en dos grups d'edat i realitzaran el mateix tema d’interès però 

enfocat de diferent forma per poder ajustar-ho a les diferents edats. 

Amb el casal lúdic es pretén fer un espai de diversió i aprenentatge, on nens i 

nenes a partir del joc, la cooperació i l'amistat faran d'aquesta estona un espai molt 

especial.  

 

Centre d'interès. Què és un casal 

amb centre d’interès? 

 

El centre d’interès és un tema que 

permet creuar i interrelacionar 

continguts i activitats de diferents 

disciplines, que respon als interessos 

reals dels infants i que permet 

treballar de manera global els 

diferents aspectes de la seva 

personalitat. 

El centre d’interès funciona com a fil 

conductor a partir del qual es 

vertebren els aprenentatges i les 

activitats. El centre d’interès és un 

tema genèric per totes les edats però s’adapta a les necessitats maduratives i 

intel·lectuals de cada grup d’edat. 

 

El fil conductor del  casal  de P5 a 3r: La història estarà basada en que uns 

petits extraterrestres han vingut a la nostra escola perquè volen conèixer aspectes 

de la nostra vida quotidiana. Gràcies a aquest fil conductor podrem treballar molts 

valors com el respecte dels uns amb els altres, la diversitat, la no violència, la 

natura, la salut, etc. 



 

 
Enfocarem que els extraterrestres que han vingut són molt bons però molt 

vergonyosos i a partir de diferents formes de posar-se en contacte amb nosaltres, 

els extraterrestres ens fan preguntes i nosaltres amb les activitats que fem els 

anirem responent. 

Cada setmana treballarem un valor diferent per reforçar-lo i reflexionar. 

 

El fil conductor del casal de 4t a 6è: Per els infants de 4t a 6è el fil conductor 

tindrà una petita variació, on els extraterrestres no venen al nostra planeta sinó 

que els hi plantejarem diferent, cada setmana ens farem la pregunta: “si vinguessin 

uns extraterrestres què els hi podem explicar de ...”, fent que siguin els propis 

infants qui puguin fer una reflexió sobre les preguntes realitzades. 

 

Cada setmana en el fil conductor es tractarà un tema i s'acabarà, així si hi ha noves 

incorporacions no tindran la impressió que s'han perdut part de la història, i al 

contrari, si l'infant no acaba totes les setmanes, no tindrà la impressió que no ha 

acabat allò començat. 

 

Objectius setmanals 

 
Setmana 2  La diversitat i el respecte: Aquesta setmana pels petits 

explicarem que els extraterrestres han arribat i volen conèixer com són els éssers 

humans, als grans els hi plantejarem que s'imaginin que arriben uns extraterrestres 

i com els hi explicaríem que som els éssers humans. Gràcies a aquest tema podem 

explicar que hem de respectar les diferències tan físiques com psíquiques que hi 

poden haver entre nosaltres (tots iguals, tots diferents). 

 

 
Setmana 3  La cooperació: Els infants realitzaran diferents tallers i jocs 

cooperatius per poder comprendre la importància i valorar la cooperació entre ells 

per aconseguir objectius comuns. Per això els grans podran ajudar a preparar  un 

puzle gegant i una gimcana pels més petits. Els petits explicaran als extraterrestres 

que si  els humans ens ajudem els uns als altres i col·laborem podem aconseguir 

grans coses. 

 
Setmana 4  L'art: Els infants realitzaran diferents activitats on es podran 

expressar amb les mans, a l’hora que podem aprendre a ser crítics amb nosaltres 

mateixos i a respectar allò que han construït els nostres companys. Els més grans 

treballaran l’art més conegut, l’art de carrer, i els més petits explicaran als 

extraterrestres que hi ha diferents formes d’art i ells faran una petita obra d’art de 

fang. 

 
Setmana 5  Natura i medi ambient: Els infants reflexionaran sobre la 

importància de tenir cura del medi ambient amb els jocs i activitats que els hi 

presentarem. 

Els extraterrestres dels més petits coneixeran que no sempre hem tingut cura però 

que entre tots podem fer del planeta un lloc millor i els grans podran reflexionar 

sobre si vingués un extraterrestre què pensaria amb el que estem fent amb el 

planeta i com podem fer-ho millor. 

 

Setmana 6  Comunicació: Cada cop els humans tenim més formes de 

comunicació i volem treballar amb els  grans la importància que hi ha avui en dia 

amb els mitjans de comunicació i faran un petit vídeo per petits grups on donaran 

un missatge, una noticia o un anunci  als seus companys. Amb els més petits 

treballarem amb diferents activitats la comunicació verbal i no verbal. 

 

 

Mètode pedagògic per aconseguir els objectius:  



 

 
La metodologia utilitzada per portar a terme aquest projecte estarà relacionada 

amb la pedagogia en el lleure (pedagogia activa) i es basa en la utilització de tot un 

seguit de recursos educatius (jocs, tallers, cançons, etc.) per a assolir els objectius 

prèviament plantejats. D’aquesta manera les activitats seran un mitjà per 

aconseguir els objectius, però no seran una finalitat. 

Els principis pedagògics que guiaran la nostra intervenció educativa seran: 

 

· Pedagogia integral: volem educar les persones en tots els aspectes, sense 

donar més importància als uns que als altres. És a dir, considerem que cal 

una educació global en les idees, els valors, les habilitats, les actituds i les 

maneres de fer. 

· La pedagogia en llibertat i per a la llibertat: volem educar en llibertat, a 

partir del respecte dels drets i de les obligacions de cada persona, i per a la 

llibertat. Prioritzem el respecte dels drets aliens, així com l’acompliment de les 

obligacions pròpies. Creiem que hem d’escoltar la veu de l’infant (no parlar 

per ell, sinó deixar que s’expressi lliurement) i treballar l’autonomia i 

autogestió de l’infant o del grup. Per poder educar d’acord amb aquest 

principi, els educadors hem de ser molt flexibles en l’organització de les 

activitats, però molt rigorosos pel que fa al respecte dels drets de les 

persones. 

·Coeducació: es treballarà la coeducació com a eina que afavoreix en el 

nenes i les nenes un estil de vida sense rols sexistes. És l’educació conjunta 

de nens i nenes sense discriminació ni diferenciació per motiu de sexe. 

·Esperit crític: s’estimularà a l’infant perquè reflexioni sobre les coses que fa 

i sobre les coses que passen al nostre entorn potenciant alhora la capacitat de 

proposar i gestionar accions alternatives per millorar, individualment i 

col·lectivament. 

· Corresponsabilitat: mitjançant el diàleg i l’actitud dels educadors es 

motivarà en els infants el principi de la corresponsabilitat. Cal que els infants 

se sentin part responsable (sempre respectant els rols de cadascú) del bon 

desenvolupament de les activitats, col·laborant per tant en la preparació, en 

el desenvolupament i en la valoració i recollida de les activitats. 

·El paidocentrisme: prenem a l’infant o grup d’infants com a centre del fet 

educatiu i ens adeqüem als seus interessos i necessitats. Els educadors s’han 

d’adaptar a l’heterogeneïtat del grup concret i atendre’n específicament cada 

un dels membres, respectant-ne els ritmes personals. D’aquesta manera 

estem atenent a la diversitat del grup. 

·La integració. És el procés pel qual tota persona és inclosa, acceptada i 

respectada dins d’un grup, independentment de les seves peculiaritats. 

·Diversió: es pretén que l’infant es diverteixi i que amb la seva implicació 

activa en el desenvolupament de les activitats i la vida quotidiana del casal 

trobi un temps i un espai gratificant per ell. 

·Participació: es potenciarà la participació dels infants en la preparació de les 

activitats i es valoraran les seves propostes mitjançant les assemblees. Es 

considera important que els infants siguin capaços de dur a terme les 

activitats (considerant en tot moment les seves capacitats) a partir de les 

seves iniciatives i la seva participació en l’elaboració. 

· Cooperació: la competitivitat és un element inherent en la societat. Per tal 

que no es donin sentiments de superioritat o impotència en el nen, o 

situacions de marginació o no acceptació d’aquest per part del grup, es 

treballarà de manera cooperadora i s’estimularan les conductes solidàries i el 

mutu ajut, a més a més de la no competència. 

· Autonomia: es treballarà per afavorir que els nens i les nenes desenvolupin 

les seves capacitats, potenciant la independència de l’adult i afavorint les 

conductes de mutu ajut. 

· Creativitat: es buscarà el desenvolupament de la creativitat personal i de la 

creativitat grupal com a lliure expressió. 



 

 
·Normativa: caldrà establir una normativa bàsica que es crearà 

conjuntament amb els infants. D’aquesta manera entre tots s’establiran les 

normes per a la bona convivència i el bon funcionament de les activitats. 

 
 

 
 

Programació setmanal:  
 

 
   Setmana 2 ( del 26 al 30 de juny):  la diversitat i el respecte 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

11 a 11:30 Esmorzar 

 
 Activitat 

Nàutica 

Esmorzar 

Sortida a la 

piscina 

Esmorzar 

 

11:30 a 13 
Jocs de 

presentació 
per grups  

Explicació 

del fil 

conductor 

per grups 

Jocs per 

treballar la 

diversitat 

per grups 

Petits: taller de 

modelatge amb 

plastilina ens 

inventem 
extraterrestres. 

Grans:  fem un 

joc de rol per 

treballar les 
diferencies  

fem un joc per 

conèixer el que 

ens uneix 

Gimcana 

conjunta  sobre 
el tema 

petit 
debat/reflexió 

13 a 14 Remullada i 

jocs d'aigua  

Remullada i jocs 

d'aigua  
Remullada i jocs 

d'aigua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Setmana 3 ( del 3 al 7 de juliol): la cooperació 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

11 a 11:30 esmorzar 

 

  

Activitats 

Nàutique

s     

 

Esmorzar 

Sortida a 

la piscina 

Esmorzar 

 

11:30 a 13 
Introducció del la 

temàtica de la 

setmana per grups 

petits: jocs 

cooperatius per 
grups 

Grans: realització 

d'un mural entre 

tots que es 

convertirà en un 

puzle per els mes 

petits 

 

Petits: trobar 

entre tots peces 

d'un puzle que 

han fet els mes 

grans i muntar-

lo 
conjuntament 

 

grans: fer jocs 
cooperatius  

preparar per  

parelles o petits 

grupets proves 

per fer la 

gimcana el 

divendres. 

Gimcana 

conjunta  sobre 

el tema 

petit 
debat/reflexió 

13 a 14 Remullada i jocs 

d'aigua  

Remullada i jocs 

d'aigua  
Remullada i jocs 

d'aigua  

 

   Setmana 4 (del 10 al 14 de juliol): l'art 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

11 a 

11:30 

esmorzar 

 

Activitats 

Nàutiques     

 

Esmorzar 

Sortida a 

la piscina 

 

Esmorzar 

 

11:30 a 

13 

Introducció 

del la 

temàtica de 

la setmana 
per grups 

 Petits: 

iniciarem 

una 

manualitat 
de fang 

Grans : 

iniciarem un 

taller de 

graffiti en 

capses 

Petits: acabarem 

la  manualitat de 

fang, donant-li 
color 

Grans : acabarem 

el taller de graffiti 
en capses 

 

Gimcana 

conjunta  

sobre el tema 

petit 

debat/reflexió 

13 a 14 Remullada i 

jocs d'aigua  

Remullada i jocs 

d'aigua  
Remullada i 

jocs d'aigua  

 

 



 

 

 

   Setmana 5 (del 17 al 21): Natura i medi ambient 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

11 a 11:30 Esmorzar 

 

Activitats 

Nàutiques     

 

Esmorzar 

Sortida a 

la piscina 

 

Esmorzar 

 

11:30 a 13 
Introducció 

del la 

temàtica de 

la setmana 
per grups 

  

Realització 

de jocs 

construïts 

amb 

material 

reciclat per 

grups 

Petits: Farem 

diferents  jocs 

del reciclatge  

 

Grans: jocs de 

grup per 

reflexionar sobre 

el medi ambient 

Gimcana 

conjunta  sobre 

el tema utilitzant 

els jocs 

construïts entre 

d’altres proves 

petit 
debat/reflexió 

13 a 14 Remullada i 

jocs d'aigua  

Remullada i jocs 

d'aigua  
Remullada i jocs 

d'aigua  

 

 

   Setmana 6 (del 24 al 28): la comunicació 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

11 a 11:30 Esmorzar Activitats 

Nàutiques   

 

Esmorzar 

Sortida a 

la piscina 

 

Esmorzar 

 

11:30 a 13 
Introducció del 

la temàtica de 

la setmana per 
grups 

Petits: Fem 

jocs 

d’expressió 
corporal 

Grans: Fem un 

joc per veure 

com la 

comunicació es 

va 

transformant 

d’uns als 

altres. Iniciem 

la planificació 
d’un vídeo  

 

Petits: jocs 

sensorials  

Grans: acabem 

de muntar el 

vídeo i el 

gravem per 

grups 

Gimcana 

conjunta  sobre 

el tema amb 

final de 

especial : 

“holly festival” 

13 a 14 Remullada i 

jocs d'aigua  

Remullada i jocs 

d'aigua  
Remullada i 

jocs d'aigua  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tardes de 15 a 17h 
 

SETMANA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Setmana 2 Circ Multimèdia Arts plàstiques Cinema amb 

crispetes 

Exhibició i 

exposicions del 

que s'ha 

treballat durant 

la setmana. 

Setmana 3 Taller de 

cuina 

Ioga per nens circ Multimèdia Exhibició i 

exposicions del 

que s'ha 

treballat durant 

la setmana. 

Setmana 4 Arts 

Plàstiques 

Cinema amb 

crispetes 

Taller de cuina Ioga per nens Exhibició i 

exposicions del 

que s'ha 

treballat durant 

la setmana. 

Setmana 5 circ Multimèdia Arts Plàstiques Cinema amb 

crispetes 

Exhibició i 

exposicions del 

que s'ha 

treballat durant 

la setmana. 

Setmana 6 Taller de 

cuina 

Ioga per nens circ Multimèdia Exhibició i 

exposicions del 

que s'ha 

treballat durant 

la setmana. 

 


