
Casal de curta durada: 

setmana Santa:  2018 



Programació Casal Setmana Santa.   

Matins

Dilluns 26 Dimarts 27 Dimecres  28 Dijous 29 Divendres  30

9-9.30 Benvinguda i hàbits Benvinguda  i 
hàbits Benvinguda  i hàbits Benvinguda  i 

hàbits

Festiu

9.30-11
Jocs  cooperació i 
sensorials.

Espais de 
manualitats

Espais de Manualitats Taller de cuina

11-
11.30

Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

11.30- 
13

Fem una obra de 
titelles

Circ i acrobàcies 
Jocs de grup a la platja

Joc de pistes per 
trobar els ous de 
pasqua

13.14 Jocs al parc Sortida al parc 
Sortida al parc

Tardes

Horari Dilluns 26 Dimarts 27 Dimecres 28 Dijous 29 Divendres 2
14-15 Dinar Dinar Dinar Dinar Festiu
15 a 17 Ioga i 

psicomotric
itat

Multimèdia Maquillatge de 
fantasia  i 
disfresses

Cinema i 
crispetes

OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS: 

JOCS COOPERATIUS I SENSORIALS : Els jocs d’exterior i d’interior són activitats 
estructurades i amb finalitat educativa, que els permeten relacionar-se amb els altres i 
adquirir nous coneixements d’una forma totalment lúdica i divertida. Els infants  amb els 
jocs sensorials, construeixen el seu propi esquema corporal amb interacció amb el espai, 
el temps, el moviment propi i el moviment dels altres, a més de conèixer i aguditzar els 
seus sentits.

Activitats de Teatre: Gràcies a l’expressió, la improvisació i els diferents jocs teatrals,  els 
infants podran conèixer diferents valors com l’amistat, la cooperació, etc. A més, 
afavoreixen  la seva imaginació.

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 de les 
olors, el gust i el tacte. 

ESPAIS DE MANUALITATS: Amb aquesta activitat  volem que els infants coneguin els 
diferents materials amb què poden crear. També volem que cada infant pugui 
desenvolupar la seva creativitat,  millorar el treball autònom (sense disposar de l'ajuda de 
la monitora per avançar en tot moment en la manualitat), i aprendre a respectar i valorar 
els treballs dels companys i el propi. Proposarem diferents manualitats i estaran dividides 
en diferents espais amb el material necessari per realitza-ho. També hi haurà un exemple 
de guia. Els infants podran escollir a quin espai volen anar. Podran fer varietats sobra la 
proposta que els hi donem.

CIRC I ACROBÀCIES: Volem fer un tastet  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.

JOC DE PISTES: Amb els jocs de pistes els infants hauran de treballar en grup per desxifrar 
les senyals que els hi deixem i poder trobar el seu objectiu comú, trobar els ous de 
xocolata. Amb els jocs de pistes aprenen a relacionar-se, a dialogar entre ells i a resoldre 
les seves diferencies

SORTIDES AL PARC:  Les diferents sortides proposades són un bon espai de trobada amb 
altres infants de la ciutat, on podran compartir experiències i diversió, a més de poder 
conèixer i gaudir dels diferents espais que ens ofereix la ciutat de Badalona i rodalies.

CINEMA AMB CRISPETES: Volem que els infants coneguin diferents pel·lícules adients per 
la seva edat i desenvolupin el gust i la crítica en aquest món.

IOGA: Amb la pràctica del ioga, els nens i nenes es posen en contacte amb el seu cos, 
aprenen a reconèixer les seves parts, i acceptar-se tal i com son sense judicis. Amb el ioga 
adopten postures saludables, fortaleixen i flexibilitzen els músculs, els ajuda a trobar 
espais de calma,  a fomentar el companyerisme i  l' harmonia grupal respectant la 
individualitat.

LUDOTECA I MULTIMEDIA: Es proposa com un espai on els nens i nenes poden escollir els jocs  als 
que volen participar, i fer les seves pròpies regles,  poden compartir experiències i aprendre uns 
dels altres en llibertat.

MAQUILLATGE DE FANTASIA:  Un dia on els infant poden ser el que ells vulguin, posar-se una 
màscara de pintura i jugar a que són pirates, dracs o papallones. 



Preus

Preus casal Matí Tot el dia (menjador no 
inclòs)

 Tot el casal 52,00 € 65,00 €

Dia esporàdic 19,00 € 23,00 €

o Preu canguratge (7’45h a 9h) : 1’5€

o Preu menjador : 5’10€


