
CASAL  D’ESTIU 2018
Escola  Jungfrau

 Campus de dansa/Lúdic

 Campus multiesportiu /Lúdic

 Campus de karate / Lúdic



 Descripció del Campus i els seus objectius
 
Durant aquestes cinc setmanes, els dies que no hi ha sortida , dividirem els matins entre 
parts molt diferenciades :

1. Campus Multiesportiu,  de dansa o Karate:  Els  infants  participants  del  casal  podran 
escollir si fer el casal multiesportiu , de dansa o karate ( a la inscripció poden escollir  
cada  setmana  un  campus  diferent  per  exemple  dues  setmanes  dansa,  dues 
multiesportives i una de karate). De 9:15h del matí fins les 11:00h realitzaran les diferents 
activitats específiques  de cada campus. Tan en el campus de dansa, multiesportiu i  
karate,   es  faran  diferents  grups  d'edat,  per  poder  adaptar  millor  l'activitat  al 
desenvolupament dels infants.

2. Casal Lúdic: Després d’esmorzar, a les 11:30h, els infants es dividiran per grups d'edat 
de  P5  a  3r  i  de  4rt  a  6è  ,  tan  s'hagin  apuntat  a  dansa,  multiesportiu  o  karate  i  
realitzaran activitats no esportives que seguiran un fil conductor. 

3. Remullada: Al final del matí tots els infants es reuniran per fer una remullada i treure's la 
calor. A més de ser 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 per treure la 
suor de tot el dia. 



Campus Dansa: 
Presentació:

La dansa  es 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.

  Que treballarem cada setmana:

Cada setmana els infants faran una iniciació a un estil de dansa diferent, ampliant així el 
seu coneixement musical i de ball.

•  Setmana 1: Els anys 20 i 30

Els balls  més representatius d'aquesta època van ser  el  xarleston, tango, can can i  el 
cabaret. Per primera vegada, les dones podien ballar en societat amb o sense parella.
Els balls   creuarien la divisió cultural,  Després de la Primera Guerra Mundial, les dones 
tenien l'ambició de guanyar els seus propis diners i expressar-se creativament. Es vestien a 
la moda i ballaven aquests estils, encara que per a alguns aquest tipus de danses eren 
considerades immorals i provocatives.

• Setmana 2 : Els anys 40 i 50 

Els anys 40 van arribar a la seva esplendor amb el  swing,  on la improvisació prenia el 
protagonisme, d'aquesta manera es creava el  moment d'escoltar altres músiques,  en 
especial en  els anys 50 on els aficionats al ball van preferir portar els seus peus als salons, 
en  els  quals  la  música cubana començava a  despuntar.  L'espai  que el  swing havia 
ocupat  en  la  música popular  havia estat  ocupat  pels  cantants  melòdics,  com Frank 
Sinatra o Bing Crosby, i el nou so del  jazz començava a ser un reducte d'avantguarda, 
més  relacionat  amb  la  intel·lectualitat.

• Setmana 3: Els  anys 60 i 70.

Els anys 60 van ser la dècada on més va evolucionar la música. Artistes com Bob Dylan,  
Els  Beatles,  The  Who,  Els  Rolling  Stones,  The  Byrds  són  els  més  destacats.  Tot  aquest 
moviment, començat en els 50 's per Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, etc, marc a 
tota una generació i  va fer que en els anys 60 adquirís tota la seva esplendor. Es va 
deslligar la influència de la nova cultura juvenil i durant els últims anys de la dècada va 
brollar el moviment hippie molt lligat a la música d'Bob Dylan, Janis Joplin, entre d'altres. 
La dècada dels 60 va ser la de la gran explosió del  rock: primer van triomfar els grups 
femenins -com The Ronettes-, la música surf -liderada per The Beach Boys- o l'anomenat 
so Tamla Motown -una de les seves estrelles era Stevie Wonder- . Després, Liverpool es va 
convertir en el centre d'atenció gràcies a un grup anomenat The Beatles, al que aviat li 
va sortir un competidor salvatge i boig pel blues: The Rolling Stones.

• Setmana 4:  Els anys 80 i 90

La dècada dels 80 i 90  es va caracteritzar per l’amplia diversitat de música en estils, 
propostes, formes i estètica, gràcies al naixement de diversos subgèneres del rock (new 
wave,  post-punk,  techno,  dark,  electrònic,  rap,  breakdance,  dark  metall,  new 
romantic…), que es van anar incorporant a l’escena al llarg d'aquests anys, i, alguns 
amb característiques massives, quant a la seva exposició, uns altres més aviat subterranis 
o alternatius. 
El  Breakdance va aparèixer durant aquella època i es coneix com el primer estil  de 
dansa  que  va  constituir  la  cultura  Hip  Hop.



Als anys 80, molts estils de dansa Funk dels anys 70s tal com el Popping i el Locking van 
continuar desenvolupant-se  i  es van difondre per després combinar l’estil breakdance o 
‘Bboying’' i integrar-se a la cultura Hip Hop. 
A principis dels 80  80 la cadena MTV va convertí el video musical en el complement 
obligatori  de qualsevol cançó d’èxit  ,  un exemple molt destacat va ser  Scream,  de 
Michael  Jackson  junt  a  Janet  Jackson,  el  vídeo  més  car  de  la  història.   



• Setmana 5:  Any 2000 fins l'actualitat.

Els  2000 van ser  una dècada agitada en tots  els  sentits,  des  del  polític, passant per 
l'econòmic i social, fins el cultural. Sense anar més lluny, la música va perdre al seu rei 
quan el 2009 Michael Jackson va patir una aturada cardio respiratòria producte d'una 
sobredosi.
Si bé es van llançar temes emblemàtics en tots els gèneres musicals al llarg de tota la 
dècada, el  pop es va imposar com la música dominant. L'èxit va ser tant per a artistes 
que ja venien treballant  des  d'abans  com Beyoncé i  Britney Spears,  i  per  als  nous  i  
incipients com Katy Perry i Lady Gaga.

A mesura que la dècada va anar avançant, l'electrònica va tornar-se més influent fins a 
fusionar completament amb el pop tradicional. Ja en els últims anys, entre 2009 i 2010, 
l'electro-pop es va consolidar

Programació i horari base d'una setmana
                                                   Horari  base  de les setmana

HORES Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9h-9:30h Arribada i llista Arribada i 

llista
Arribada i llista Arribada 

i llista
Arribada i llista

9:30h-11h Introducció a 
l’estil de la 
setmana:

Exercicis 
d'escalfament i 
flexibilitat 

Treball de 
coneixement 
de les diferents 
postures i estils 
de moviment 

Iniciem la 
coreografia

Activitats 
Nàutiques

Exercicis 
d’escalfament i 
flexibilitat

Memoritzem i 
perfeccionem 
la coreografia Sortida a 

la piscina

Exercicis 
d'escalfament i 
flexibilitat 

Últims assajos i 
perfeccioname
nt de la 
coreografia

11h-11:30h Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar



Campus Multiesportiu (P5 a 6è)
Presentació:

Presentem  l’activitat  multiesportiva  com  la 
iniciació  dels  infants  a  diferents  esports 
(hoquei, bàdminton, voleibol, atletisme, bàsquet, 
tenis  taula,  futbol,  rugbi,  fresbe  i  handbol) 
mitjançant el joc.
L’activitat  es  realitzarà  en  un  ambient  relaxat  i 
divertit,  on els  exercicis  i  els  jocs seran les  eines 
utilitzades per l’aprenentatge.  Volem fomentar la 
participació dels infants i valorar positivament el 
seu  progrés.  Donarem   especial  atenció  a 
transmetre  la  nostra  il·lusió  per  els  esports,  per 
poder  fer  que  els  nens  i  nenes  l’aprenguin  i 
l’estimin. 
Amb l’esport potenciem el treball col·lectiu i això 
fa que els nens i nenes es relacionin, convisquin, 
s’ajudin,  es  comuniquin  i  estableixin  vincles 
d’amistat. 

Cada setmana presentarem i  iniciarem als  infants  en  dos esports  diferents.  Del  quals 
farem  una  presentació  d'aquests  explicant  una  mica   de  la  seva  història,  algunes 
curiositats , les normatives del joc i el material necessari per poder realitzar-lo.

 Objectius generals:

• El principal objectiu és que els nens i nenes gaudeixin jugant als diferents esports 
que els hi presentem,  

• Que aprenguin els fonaments tècnics bàsics  per a la pràctica dels diferents esports 
presentats.

• El  desenvolupament  integral  de  l'individu,  tot  considerant  la  formació  de 
l’esportista,  però  també la  de  la  persona,  atenent  a  les  seves  característiques 
individuals.

• Conèixer una mica d'història dels esports que treballarem i destacar esportistes tan 
femenins com masculins, que han sigut o són importants en la història de l’esport. 



 Esports que treballarem cada setmana:

• Setmana del  Bàsquet i Hockey (setmana 1)

Bàsquet: És un esport practicat entre dos equips de cinc jugadors en joc cadascun, que 
cerquen d'introduir  una pilota  dins  de la cistella  defensada per  l'equip contrari,  amb 
l'objectiu d'aconseguir més punts que l'adversari, tot respectant les regles del joc.
Ens traslladarem als anys 50, on un jugador Badaloní, Jaume Bassó va participar al primer 
mundial de bàsquet, i  aquest títol se l'hi  va resistir fins l'any 1955,  on el  mundial es va 
realitzar a Barcelona. 
També coneixerem un dels  millors  jugadors  de la  història,  Michael  Jordan, considerat 
“millor  atleta del segle XX" per  ESPN.
Laia Palau Altés  jugadora Catalana de bàsquet, on ocupa la demarcació de base i juga 
al USK Praha de la Lliga txeca.

És  internacional  absoluta  amb  la  selecció  espanyola  des  de  2002  i  amb  ella  s'ha 
proclamat campiona d'Europa en 2013 i subcampiona del món en 2014.
 
Hockey:  L'hockey és una família d'esports en la qual dos equips competeixen per portar 
una pilota o un disc amb un estic cap a la porteria que està defensada per l'equip 
contrari, amb l'objectiu de marcar gols . Hi han diverses modalitats, nosaltres practicarem 
el hockey sala.

• Setmana de l’Atletisme  (setmana 2)

Atletisme:  És  un  esport  que  agrupa  diverses  disciplines.  Les  proves  a  l'atletisme 
s'acostumen a classificar en tres grans blocs: curses (velocitat, mig fons, fons, obstacles,  
marxa atlètica i relleus), concursos (salts i  llançaments) i proves combinades (decatló i 
heptatló).

L'atletisme dona molt de joc, hi ha infinitat d’anècdotes i podríem conèixer molts atletes 
importants,. Hem escollit algunes dades que creiem que son rellevants:

La Marató: En els jocs olímpics d'Atenes 1896, es va incorporar la Marató en honor al mite 
grec.  

Betty Robinson:   Va participar, als 16 anys, en els  jocs olímpics d'estiu de 1928,  en la 
primera  edició  en  la  qual  les  dones  pogueren  participar  en  proves  atlètiques, 
aconseguint guanyar la  medalla d'or en la prova dels 100 metres llisos i la medalla de 
plata  en la prova de relleus 4x100 metres. ,  

Richard Douglas Fosbury,: Conegut com Dick Fosbury  és un exatleta americà especialista 
en salt d'alçada, que va ser campió en els Jocs Olímpics de Mèxic 1968 i es va fer famós 
per utilitzar una nova tècnica per passar sobre del llistó, que posteriorment han aplicat 
tots els saltadors i que es coneix com Fosbury Flop.

Usain St. Leo Bolt: És un atleta jamaicà especialista en proves de velocitat. Ostenta onze 
títols mundials i 8 olímpics. Posseeix a més els rècords mundials dels 100 i 200 m llisos, i la  
carrera de relleus 4 × 100 amb l'equip jamaicà.

           
• Setmana  del  Voleibol  i Pitxi ( setmana 3)



El pitxi:  És un esport  tradicional de Catalunya similar al Beisbol. Consisteix en dos equips 
que es tornen en el seu paper: el colpejador i el caçador. El nombre de membres per 
partit  pot variar  però no sol  baixar  de cinc. En el  terreny de joc hi  ha diverses bases  
enumerades que s'han de recórrer en ordre i  els  colpejadors han de fer el  màxim de 
voltes possibles 

Voleibol: És un esport d'equip que consisteix en fer passar la pilota  al camp contrari per 
damunt  d'una  xarxa  col·locada  transversalment  al  mig  de  la  pista,  principalment 
mitjançant les mans.
El  voleibol va ser creat en  1895 per William G. Morgan. Era llavors director d'Educació 
Física a l'Ymca de Holihoke, a l'estat de Massachusetts, i havia establert, desenvolupat i  
dirigit, un vast programa d'exercicis i de classes esportives masculines per a adults. Es va 
adonar que precisava d'algun joc d'entreteniment i competició alhora per variar el seu 
programa,  i  no  disposant  més  que  del  bàsquet,  creat  quatre  anys  abans  (1891),  va 
recórrer a els seus propis mètodes i experiències pràctiques per crear un nou joc.

• Setmana  del  Rugbi flag i Ultimate frisbee

Rugbi flag: El  rugbi és un esport d'equip  de contacte, que consta de dos equips . Els 
jugadors lluiten per la possessió de la pilota per aconseguir plantar-la a terra a la zona de 
marca o d'assaig de l'equip rival, amb una o dues mans i sense deixar-la anar. En el Rugbi 
flag, el contacte desapareix, utilitzant unes tires de belcor que simulen el contacte amb el 
jugador contrari.
Coneixerem a diferents jugadors de rugbi com Jonah Tali Lomu MNZM. Entre 1994 i 2002, 
va participar en 63 partits amb els All Blacks, destacant especialment en la Copa Mundial 
de Rugbi de 1995 i la Copa Mundial de Rugbi de 1999. És considerat com la primera super 
estrella mundial del rugbi, gràcies a la seva increïble capacitat física ( 100 metres en 10,89 
segons) 3 i la intimidació que produïa en els seus rivals, per la qual cosa va tenir un gran 
impacte en les trobades.

L'ultimate o  ultimate Frisbee:  És un esport d'equip  competitiu que es juga amb un disc 
volador o frisbee. L'objectiu del joc és aconseguir punts passant el disc al final de la zona 
oposada, de manera semblant al futbol americà. Els jugadors no poden córrer mentre 
tenen el disc. L'ultimate es caracteritza pel seu esperit del joc, amb els principis de joc net,  
esportivitat i goig de jugar. Sabrem curiositats sobre aquest esport, com que  els primers  
equips espanyols van sorgir en la segona meitat dels anys 90. El 2001 es va disputar el seu 
primer campionat, amb els Patates Braves com a campions.

• Setmana del Handbol i Futbol ( setmana 4)

Handbol  :  És  un esport  de conjunt  que es practica amb les  mans  entre dos  equips . 
L'objectiu és introduir la pilota a la porteria contrària i evitar que l'introdueixin a la porteria  
del teu equip. 
A handbol coneixerem a  Cecilio Alonso Suárez. Jugador d'handbol espanyol dels anys 
'80. Va  està considerat un dels millors jugadors de la història. Va destacar per la seva gran 
tècnica, caràcter i potent llançament. En el seu palmarès figuren set títols de Lliga, set 
Copes del Rei , i una Súper copa d'Espanya . Va ser 92 vegades internacional amb la 
Selecció Espanyola d'handbol , amb la qual es va proclamar campió del Mundial  a 1979.

Futbol: L'objectiu del joc és introduir la pilota a dins de la porteria contrària (marcar un 
gol), impulsant-la amb el peu o qualsevol altra part del cos excepte les mans.
Donarem a conèixer  a qui es considera el millor futbolista masculí  de la història, Pelé, Qui 
va aconseguir els mundials de 1958, 1962, i 1970 , i una de les millors futbolistes femenines,  



Marta Viera de Silva, qui suma varis títols entre ells una UEFA Champions league, i dues 
medalles d'or en els jocs panamericans(2003 i 2007).

En cas de pluja: Els dies de pluja els infants realitzaran jocs d'equip en les instal·lacions  
de l'escola que siguin adients per fer aquestes activitats com poden ser els porxos o el  
gimnàs de l'escola. També es podrà aprofitar per veure vídeos dels esports que estan  

treballant.

Programació i horari base d'una setmana
Horari  base  d'una   setmana

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9h -9.30h Arribada i llista

A
C
T
I
V
I
T
A
T
S

N
À
U
T

Arribada i llista

S
O
R
T
I
D
A

A

L
A

P
I

Arribada i llista

9:30h – 10:15h ( Primer esport de 
la setmana. P. Ex: 
handbol)

Explicació de l' 
esport a treballar 
a la setmana 
( una mica 
d'història, material 
que s'utilitza i 
normativa bàsica 
del joc)

Jocs per iniciar-se 
en l'esport

( Primer esport de 
la setmana. P. Ex: 
handbol)

Aprenentatge de 
diferents 
tècniques i 
jugades del joc a 
través de 
diferents 
exercicis. 

( Primer esport 
de la setmana. 
P. Ex: handbol)

Posada en 
pràctica dels 
coneixements 
assolits amb la 
simulació d'un 
partit

( Segon esport de ( Segon esport de ( Segon esport 



10:15h a 11h la setmana. P. Ex: 
Futbol)

Explicació de l' 
esport a treballar 
a la setmana 
( una mica 
d'història, material 
que s'utilitza i 
normativa bàsica 
del joc)

Jocs per iniciar-se 
en l'esport

I
Q
U
E
S

la setmana. P. Ex: 
Futbol)

Aprenentatge de 
diferents 
tècniques i 
jugades del joc a 
través de 
diferents 
exercicis. 

S
C
I
N
A 

de la setmana. 
P. Ex: Futbol)

Posada en 
pràctica dels 
coneixements 
assolits amb la 
simulació d'un 
partit

11:00h a 11:30H
Esmorzar

Esmorzar
Esmorzar

Esmorzar
Esmorzar

Campus Karate (P5 a 6è)
 Presentació

Dins del Karate, hi ha diferents estils, i nosaltres mostrem l’estil Kyokushinkai que significa 
Societat de l’última Veritat o Veritat Definitiva. És un estil  de Karate fundat el 1953 pel 
mestre  d’arts  marcials  japonès-
coreà  Masutatsu  Oyama.  Aquest 
estil  posseeix  una filosofia basada 
en la millora personal mitjançant el 
control de la ment i el cos. Té per 
objectiu  l’eficàcia  en  el  combat 
real. Així mateix, destaca pels seus 
intensos  règims  d’entrenament, 
duresa  i  disciplina.  En  l’actualitat, 
és un dels estils de Karate-Do més 
practicats  a  nivell  internacional, 
amb  més  de  40  milions  de 
practicants.

Algunes de les característiques de l’estil Kyokushinkai són: posicions baixes i sòlides, 
sempre buscant el màxim de potència en l’execució.

 Objectius generals:

1. A nivell físic:



Potencia el desenvolupament de la flexibilitat, elasticitat i elongació, així com un control  
de la capacitat cardiovascular. La coordinació, el sentit de l’espai i la lateralitat, així com 
el desenvolupament uniforme i equilibrat del cos, són els nostres principals objectius.

2. A nivell mental:

Iniciem les sessions mitjançant la concentració en la respiració i la relaxació per poder 
desenvolupar  l’atenció  en  l’activitat.  Aquest  treball  pot  ser  molt  positiu  per  el  bon 
funcionament d’altres activitats (exercici, estudis, treball, relacions personals...)

3. A nivell tècnic:

Els nivells d’iniciació són molt bàsics. Els plasmem de manera que els alumnes ho facin 
amb  la  major  correcció  possible,  aconseguint  que  ells  mateixos  demanin  més 
aprofundiment  en  l’art.  El  joc,  sobretot  en  els  nivells  d’edat  més  baixos,  són 
imprescindibles.

4. A nivell de relacions socials:

Transmetem  als  alumnes  la  importància  de  ser  respectuosos  amb  els  companys, 
pares/mares  i  professors,  i  això comença per  ser  respectuós  amb un mateix  (carisma 
personal,  extraversió,  autoajuda,  confiança  en  un  mateix  i  en  les  seves  capacitats, 
higiene, ...)

Què treballarem cada setmana:

S’adaptaran les classes als diferents nivells de coneixement dels alumnes.

Setmana 1: Tècniques bàsiques des del lloc (punys i cames) i introducció als estiraments.

Setmana 2: Repàs del treball fet la setmana anterior, combinació entre l’exercici físic i el 
karate i circuïts de psicomotricitat dirigits al Karate.

Setmana 3: Repàs del treball fet les setmanes anteriors. Treball de tècniques en moviment, 
utilització de material específic de Karate.

Setmana 4: Repàs del treball fet les setmanes anteriors. Tècniques de combat i jocs dirigits  
en referència a la tècnica.

Setmana  5: Repàs  del  treball  fet  les  setmanes  anteriors.  Visualització  de  films  amb 
contingut  relacionat  amb la  feina feta  durant  el  casal.  Millorar  les  tècniques  apreses 
durant el casal i comiat del curs.



Programació i horari base d'una setmana
Horari  base  d'una   setmana

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9h -9.30h Arribada i llista
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Arribada i llista
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Arribada i llista

9:30h – 10:11h Introducció de 
l’activitat 
setmanal

Exercicis 
d’escalfament

Repàs de la 
setmana anterior

Treball de 
coneixement de 
les noves 
tècniques 
setmanals

Exercicis 
d’escalfament

Activitats per 
interioritzar les 
tècniques 
apreses

Dinàmiques i 
jocs sobre el 
Karate

Exercicis 
d’escalfament

Repàs del treball 
fet durant la 
setmana

Dinàmiques i jocs 
sobre el Karate

11:00h a 11:30H
Esmorzar

Esmorzar
Esmorzar

Esmorzar
Esmorzar



Casal Lúdic P5 a 6è  
Organització: 

El casal lúdic es realitzarà durant 
la  segona  franja  del  matí.  De 
11:30h a 14:00h. És 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 és 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: 

Les nostres activitats giren al  voltant d'un centre d'interès que ens ajuda a donar una 
continuïtat, i relació entre totes elles, a més de engrescar i motivar als infants.

• Què és un casal amb un 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  centre  d’interès  que proposem  aquest  any  és  una màquina del  temps que  ens 
traslladarà a un època de la història diferent i treballarem objectius específics.



Objectius setmanals

• Setmana 1:  Els Dinosaures: la diversitat i el cicle de la natura: La primera setmana 
el científic ens envia a conèixer l’època on vivien els dinosaures.  Gracies aquest 
tema podem explicar que hem de respectar les diferencies  que poden haver 
entre nosaltres i la importància de respectar-les ja que tots som importants i podem 
aportar coses al grup i al nostre voltant.

També volem treballar la natura i el cicle de la vida. Hem de cuidar el nostre entorn.

• Setmana 2:  Els Pirates :habilitats individuals i col·lectives, cohesió de grup:  Tots 
coneixem la part fosca dels pirates, robaven i eren dolents, però nosaltres volem 
treballar les parts bones, com la cohesió de grup, les habilitats individuals de cada 
un i la importància de treballar en equip per aconseguir un fi. Donarem a conèixer 
una de les històries més conegudes en el món del teatre i els pirates: Mar i Cel.

• Setmana  3:  L’època  medieval  Cavallers  :Compromís,  justícia  ,  igualtat.  Ens 
endinsarem en la part més romàntica de l’època medieval, on els cavallers seien a 
la  taula rodona,  per  ser  igualitaris.  Tenien  un compromís  i  un  gran sentit  de la 
justícia. És per això que viurem la Llegenda del Rei Artur i la taula rodona.

• Setmana 4:  Indis i vaquers: Tolerància i respecte: Els infants reflexionaran sobre la 
importància del respecte, la tolerància  cap els altres, cap els mes grans, cap a les 
diferencies, etc. Els indis i vaquers entre ells no sempre ho van saber fer, nosaltres 
mostrarem que és possible.

• Setmana 5:  El  futur  (imaginació,  esperança, confiança) :  cada cop els  humans 
tenim més formes de comunicació i volem treballar amb els infants  la importància 
que  cada cop més tenen els  diferents mitjans de comunicació, fent  un petit 
vídeo per petits grups on donaran un missatge, una noticia o un anunci  als seus  
companys com si estiguessin en el futur. 



Programació i horari base d'una setmana
Horari  base  d'una   setmana

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
11:00h a 11:30h Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar
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11:30h a 13:00h

Explicació del 
fil conductor 
per grups

Jocs i activitats 
on es treballa 
el fil 
conductor. 
Cada 
setmana es 
reforça un 
valor diferent.

Les activitats 
poden ser per 
grups d’edat o 
conjuntes

Explicació 
del fil 
conductor 
per grups.

Jocs i 
activitats on 
es treballa el 
fil

Gimcana 
conjunta 
sobre el tema

Petit debat i 
reflexió.

13:00h a 14:00H Remullada i 
jocs d’aigua

Tornada a 
l’escola i 
temps lliure

Remullada i 
jocs d’aigua

Tornada a 
l’escola i 
temps lliure

Remullada i 
jocs d’aigua

En cas de pluja: Els monitors i monitores, tindran un “dossier del monitor” on tindran  
jocs i activitats per poder realitzar en espais tancats alternatius, si la programació  

proposada només és pot fer a l'exterior.



 Les tardes dels nostres casals
Cada  tarda  es  proposa  una  activitat  diferent  a  realitzar,  que  serà  rotativa,  ja  que 
presentem més activitats que tardes, per això cada setmana serà diferent.

Les activitats que presentem són: 

 Ioga  i  moviment: Es  tracta,   d’una  pràctica  que  mitjançant  la  respiració, 
meditació,  relaxació  i  l’exercici  de  determinades  postures  procura  l’equilibri 
desitjat al cos humà. Així mateix, en el cas dels nens, presenta nombrosos beneficis 
per  a  la  seva  salut:  Augmenta  la  flexibilitat  de  la  columna,  enforteix  braços  i 
cames,  desenvolupa  la  capacitat  de  concentració,  porta  equilibri  emocional, 
redueix l’agressivitat

 Cinema amb crispetes:  Volem que els infants coneguin diferents pel·lícules adients 
per  la seva edat  i  desenvolupin  el  gust  i  la  crítica cinematogràfica,  a més  de 
compartir aquesta vivència tan divertida amb els seus amics i amigues simulant 
que es troben en un cinema de veritat..

 Activitats  plàstiques:  Amb aquesta activitat   volem que els  infants  coneguin els 
diferents  materials  amb què poden fer  les  seves  creacions.  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.

 Circ: 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.

 Taller de cuina: La principal funció serà la realització d’una recepta divertida 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.



 Tots els divendres presentem la gran festa amb les famílies: En questa festa els 
nens  i  nenes  poden mostrar  allò  que han après  durant  la  setmana als  amics i 
familiars. Fan una petita exhibició i exposició, a més de veure les fotografies més 
destacades  de la setmana. Per  acabar  la tarda oferim un berenar conjunt de 
fruita i dolços. Els divendres és una tarda plena d'emocions i un espai on compartir i 
poder parlar amb els monitors i monitores sobre la setmana.

 


	Betty Robinson:  Va participar, als 16 anys, en els  jocs olímpics d'estiu de 1928,  en la primera edició en la qual les dones pogueren participar en proves atlètiques, aconseguint guanyar la  medalla d'or en la prova dels 100 metres llisos i la medalla de plata  en la prova de relleus 4x100 metres. ,  

