
 

 

Casal infantil (P3 a 2n) 

Escola Lola Anglada Tiana 

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

 

 

 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. 
 

Fil conductor: La volta al món en 80 dies. Per poder treballar els objectius, cada 

setmana amb el Willy Foc anirem a un continent diferent, on aprendrem les seves 

costums a través del conte de la setmana i les diferents activitats que 

proposarem. També treballem els diferents valors com la solidaritat, l'amistat, 

compartir, etc. Els contes explicats són contes tradicionals dels llocs escollits. 
 

 Setmana 2: Anirem a africà i explicarem un conte d’ Etiòpia “Kunta i la 

caixa màgica” Gracies a aquest conte fomentarem el gust per la lectura i que el 

saber no ocupa lloc. 

 Setmana 3: Passarem de la calor al fred, anirem a Alaska i explicarem el 

conte “l’origen de les muntanyes” on l’aurora boreal, els estels i la terra tindran un 

gran protagonisme. Fomentem la natura, l’ecologia i també el conta ens ensenya a 

ser pacients. 

 Setmana 4: El willy foc anirà a Europa, a Alemanya, on ens explicarà un 

conte molt divertit “ l’olla màgica de les Farinetes” un menjar molt típic d’aquest 

país que ens farà experimentar i riure. 

 Setmana 5: Coneixerem Austràlia  i el conte de “la granota sedegada” on 

ajudar-se uns als altres es molt important. 



 

 

 Setmana 6: seguirem el nostre viatge per l’Índia amb el conte “Els micos, 

coses que veuen, coses que fan” Ens omplirem de colors, música, balls i emocions. 

Aquesta última setmana farem la festa de colors, segur que ens ho passarem molt 

be! 
 

 

Tos els nens i nenes que participaran al casal gaudiran de tallers, música, 

espectacle, manualitats i moltes sorpreses! 
 

 

 Descripció   i objectius d'activitats: 

 

 

L'hora del conte: L'hora del conte és el punt de partida per treballar la resta 

d'activitats de la setmana. Són contes tradicionals de diferents continents que el 

personatge Willy Foc visita. Amb el conte volem transmetre la passió per la lectura i 

els contes, també volem iniciar als infants al món de la interpretació i les arts 

escèniques, ja que moltes vegades els contes seran interpretats pels monitors i 

després pels nens. A més a més serà un mitjà on poder conèixer altres cultures i 

costums. 
 

Tallers i manualitats: Gràcies a les manualitats els infants podran ser creatius i 

expressar les seves emocions i sentiments a través de les mans. 
 

Activitats nàutiques: Amb les activitats nàutiques, els nens i nenes podran gaudir 

d'un recurs que ens dóna Badalona, el mar, traient-nos la por al mar i a la vegada 

respectant-lo. 
 

Música i Dansa: les danses, les cançons i l’expressió corporal ens permetran 

ampliar el nostre vocabulari i treballar d’una forma divertida les capacitats motrius 

del nostre cos. 
 

Jocs dirigits: els jocs d’exterior i d’interior són activitats estructurades i amb 

finalitat educativa, que ens permet relacionar-nos amb els altres i adquirir  nous 

coneixements d’una forma totalment lúdica i divertida. 
 

Taller de cuina: La principal funció serà la realització de diferents receptes 

divertides sense foc, on cada infant a més d’aprendre a menjar saludable i a saber 

portar una dieta equilibrada, també posarà en marxa la seva creativitat elaborant 

plats divertits i artístics gaudint dels olors, el gust i el tacte. 
 

Taller de circ: Volem dotar d’una primera base en les tècniques circenses i la 

col·locació corporal. Les tècniques de circ no són la fi en sí mateixes, sinó que 

ajuden al desenvolupament social, emocional i psicològic de cada individu; no hi ha 

guanyadors ni perdedors, treballem junts, practiquem i gaudim de la recompensa. 
 

Tarda de cinema: Volem que els infants coneguin diferents pel·lícula adients per la 

seva edat i desenvolupin el gust i la crítica en aquest món. 
 

Remullades i jocs d'aigua: Els jocs d’aigua són indispensables per passar la calor 

de l’estiu d’una forma lúdica i divertida. 
 

Gimcanes i jocs de pistes: Els jocs de proves i habilitats ens ajudaran a 

cohesionar el grup i treballar la solidaritat. 
 



 

 

 Horari base de les activitats: 

 

 9 a 9.30: Entrada del casal i hàbits (deixem les coses en el lloc, passem 

llista, seiem en rotllana) 

 9.30 a 10.30: Inici d'activitat 

 10.30 a 11h:  Esmorzar 

 11 a 12: Seguim amb activitats 

 12 a 13.00: Remullada general (ens mullem per refrescar-nos) 

 13 a 14h: Ens eixuguem, vestim, estona lliure i preparem per anar a dinar. 

 14h a 15h:  Dinar i temps lliure per jugar 

 15h a 15.30: Entrada al casal de tarda, relaxació i explicació activitat 

 15.30 a 16.45: Activitat 

 16.45 a 17h: Recollim i ens preparem per marxar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Programació 

 

Exemple de la programació d'una setmana 
 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

 

Divendres   

9 a 9:30 Hàbits Hàbits Lliure i ens 

preparem per 

anar a la 

piscina 

Hàbits Lliure i ens 

preparem per 

anar a la platja 

9:30 a 10: 30   

Presentem fil 

conductor.  

Expliquem 

conte 

 

 

 

Iniciem taller. 

 

 

 

 

 

Anem a la 

Piscina 

 

 

Iniciem la 

gimcana 

 

 

 

 

Anem a la platja. 

Activitats 

nàutiques 
10:30 a 11 Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

11 a 12 Jocs 

relacionats 

amb el conte 

Acabem taller i 

fem jocs, i 

temps lliure 

Seguim amb la 

gimcana  i 

temps lliure 

12 a 13 Remullada Remullada Remullada 

De 13 a 14 Tornem a 

l'escola i lliure 

Ens vestim i 

lliure 

Tornem a 

l'escola i lliure 

Ens vestim i 

lliure 

Tornem a l'escola 

i lliure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tardes de 15 a 17h 

 
SETMANA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Setmana 2 Jocs amb 

disfresses i 

Multimèdia 

Arts plàstiques Cinema amb 

crispetes 

Taller de cuina Exhibició i 

exposicions del 

que s'ha 

treballat durant 

la setmana. 

Setmana 3 Ioga per 

nens 

circ Jocs amb 

disfresses i 

multimèdia 

Arts Plàstiques Exhibició i 

exposicions del 

que s'ha 

treballat durant 

la setmana. 

Setmana 4 Cinema 

amb 

crispetes 

Taller de cuina Ioga per nens circ Exhibició i 

exposicions del 

que s'ha 

treballat durant 

la setmana. 

Setmana 5 Jocs amb 

disfresses i 

Multimèdia 

Arts Plàstiques Cinema amb 

crispetes 

Taller de cuina Exhibició i 

exposicions del 

que s'ha 

treballat durant 

la setmana. 

Setmana 6 Ioga per 

nens 

circ Jocs amb 

disfresses i 

Multimèdia 

Arts plàstiques Exhibició i 

exposicions del 

que s'ha 

treballat durant 

la setmana. 

 

 


