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1.- Presentació del projecte

Després de valorar positivament les experiències d’altres anys al casal d’estiu, proposem
aquest any continuar amb la mateixa línia d’ambients diferents i més excursions a la
natura, introduint activitats més variades i fora de l’escola pels infants de primària.
Oferim als infants en aquestes vacances poder gaudir de l’escola en un ambient familiar i
relaxat. Volem que se sentin com a casa, i mantenir la coherència amb el projecte de
l’escola. Les bases del projecte son l’acompanyament afectiu i la lliure circulació pels
ambients.
Per a nosaltres es prioritari oferir als infants una atenció des de l’amor i el respecte als
seus processos de vida, establint els límits que assegurin la convivència. Des d’aquesta
premissa ens ocupem de crear ambients relaxats i rics en experiències sensorials, motrius
i afectives.

2.- L’acollida
Amb l’experiència d’anys anteriors hem valorat la importància de que els infants tinguin
un adult i un grup referent. Mantindrem els acompanyants que han tingut tot el curs a
l’estona del migdia. Al matí cada nen es dirigirà al seu ambient on el rebrà l’acompanyant
que serà els seu referent, ( abans de començar el casal rebreu un mail informant-vos de
l’ambient del vostre fill i de l’acompanyant que tindrà perquè els hi expliqueu, si ho voleu).
L’adaptació:
Els primers dies de casal, si l’infant ho necessita fins a sentir-se segur, els pares o
acompanyants us podreu quedar. I sempre que hi hagi una necessitat per part del nen, els
pares podreu quedar-vos compartint l’espai amb el vostre fill/a.

3.- Els Ambients
Considerem que un ambient és relaxat quan està lliure de pressions intel·lectuals i
emocionals, i és un espai còmode on els infants poden cobrir les seves necessitats.
Hem estructurat 6 ambients; 6 interiors i el jardí.

Ambients interiors:
Als ambients interiors trobaran diferents propostes dirigides a partir dels materials, on
podran gaudir cada dia d’una experiència diferent, sempre que els interessi fer-ho.
1- Ambient de psicomotricitat: els infants poden explorar i desenvolupar la seva
corporalitat amb el treball motriu.
2- Ambient de Construccions: Tot allò que serveix per imaginar i materialitzar una
construcció (fustes i elements de múltiples formes, consistències i mides, instruments de
mesura, contraforts, estructures, ambientacions...)
3- Ambient collage i de costura: un món de possibilitats per gaudir de l’artista i artesà
que portem dins (pintures, pinzells, esponges, textures, fils, botons, retalls de tela i de
cartró, fulles, cola, mostratge, i tot tipus de materials reciclats...). I un taller de costura per
fer nous dissenys, i amb elements de reciclatge poder donar vida a roba que ja no fem
servir.
4- Ambient de comunicació: ambient relaxat per que els infants puguin gaudir d’un espai
per llegir, mirar contes, escriure històries, i jugar amb les paraules.
- espai de lectura

- espai d’escriptura i
joc amb lletres
- espai de dibuix
- espai de rotul·lació

5- Ambient de joc simbòlic: En aquest ambient els infants trobaran un petit món, on a
través del joc podran representar escenes de la vida quotidiana, i poder-les expressar
segons les seves vivències, i experiències personals.
6- Ambient de configuració: En aquest ambient els infants trobaran materials senzills i no
estructurats (cartró, fustes, teles, cel·lo, cordes,...)a través dels quals podran configurar
l'espai per si mateixos creant llocs, situacions i personatges vàlids per al joc col·lectiu i/o
personal.

Ambient exterior : El Jardí/La terrassa

Hem delimitat el jardí amb zones de joc, per intentar cobrir totes les demandes dels
infants, i respectar que tots puguin desenvolupar el joc i l’energia que necessitin,
respectant les necessitats dels demés.
1- Espai d’aigua: amb cubells, globus, gots, mànega d’aigua per refrescar-nos...
2- L’ Hort: cada matí regarem l’hort i recollirem les verdures, que després podrem gaudir a
l’hora de dinar.
3- Sorral: és realitzat un joc tranquil, d’experimentació amb la sorra i l’aigua, creant tot
tipus de construccions, túnels... Al sorral si ho volen es poden treure les sabates, deixantles ben col·locades a les fustes de marge del sorral, (només podem estar descalços al
sorral)
4.- La cuineta: Espai de cuinetes, amb olles, cassoles, plats, gots, coberts... crearem una
cuineta on podran cuinar, i un petit menjador amb taules i cadires per servir i parar taula.
Experimentarem amb diferents elements naturals i tresors com els que tenim al jardí i
d’altres com la farina, llavors, sal, oli, vinagre, i diferents llegums.

5.- Espai Motriu: Tindrem un espai on poder grimpar, i oferirem als infants tota mena
d’estructures, palets, rodes, fustes, perquè puguin construir circuits, i satisfer d’aquesta
manera, les seves necessitats motrius.
6.- Espai d’Art: tindrem un espai on podrem gaudir de l’art a l’aire lliure. Podrem pintar,
dibuixar, fer escultures amb fang...
Tots els ambients tant interiors com exteriors tindran una proposta dirigida diferent
cada dia.

4.- Els tallers
A part d’aquests ambients que seran els que estaran fixes totes les setmanes, i que
estaran oberts depenent del numero d’infants inscrits, proposem fer tallers de lliure
elecció als que els infants s’apuntaran al matí quan arribin al casal i que es faran durant
1hora i mitja i tres dies a la setmana. Aquests tallers seran variats i els anirem proposant a
mida que veiem les necessitats dels infants. La nostra idea inicial es proposar als infants
tallers de cuina creativa, sensacions corporals, histories, moviment creatiu, música,
cinema...
Els infants més grans tindran un paper protagonista en aquests tallers, ja que ells podran
ser els encarregats de buscar les idees, mirar quin és el material que necessitem, i si és
alguna cosa que no tenim a l’escola buscar on ho podem aconseguir i fins i tot sortir a
buscar-ho, sempre acompanyats dels adults.

Comunitat de petits:

Al taller de cuina creativa proposem fer receptes que poden portar els infants de casa o bé
que podem pensar entre tots. Els infants es convertiran en grans cuiners i faran les seves
pròpies creacions, que desprès compartirem amb les famílies.
Al taller de sensacions corporals gaudiran del cos mitjançant el ball, el moviment corporal
guiat i lliure, el contacte, el joc, la dramatització, el riure i la relaxació.
Al taller de Creacions els infants podran crear tot allò que la seva ment imagini amb
diferents materials: fang, pintura, plastilina, colors, fulls...
Comunitat de Mitjans:
Al taller de dramatització farem la peli, la obra de teatre, les titelles... de la setmana i el
divendres la podrem veure amb els altres companys. Serà l’espai on els infants podran
crear la seva pròpia pel·lícula on ells seran els protagonistes, els directors, els
decoradors,...
Al taller de Produccions els infants podran crear tot allò que la seva ment imagini amb
diferents materials: fang, pintura, plastilina, colors, fulls...
Al taller d’invents els infants podran gaudir d’un espai on fer invents que ells s’imaginin i
que puguin construir per si sols.
Al taller de cuina creativa proposem fer receptes que poden portar els infants de casa o bé
que podem pensar entre tots. Els infants es convertiran en grans cuiners i faran les seves
pròpies creacions, que desprès compartirem amb les famílies.
Al taller de jocs cooperatius podrem fer jocs amb diferents materials. Proposem oferir la
possibilitats de fer jocs de grup en els que els infants hagin de col·laborar els uns amb els
altres per aconseguir un objectiu comú. En aquest espai també es podran dur a terme jocs
d’aigua, gimcanes, ... i farem una introducció a diferents esports.
Comunitat de Grans:
Al taller de circ podrem fer jocs de malabars, teles, trapezi., acrobàcies...els infants podran
aprendre a fer diferents figures amb les teles, treballaran la coordinació, la pèrdua d ela
vergonya...
Al taller de Modelatge els infants podran modelar tot allò que vulguin amb diferents
materials: cartró, fusta, fang...
Al taller de Il·lustració els infants aprendran a rotular i dibuixar de diferent maneres i amb
diferents tècniques.....
Al taller de jocs cooperatius podrem fer jocs amb diferents materials. Proposem oferir la
possibilitats de fer jocs de grup en els que els infants hagin de col·laborar els uns amb els

altres per aconseguir un objectiu comú. En aquest espai també es podran dur a terme jocs
d’aigua, gimcanes, ... i farem una introducció a diferents esports.
HI haurà taller de percussió i música dies puntuals...
Hi hauran molts més tallers, aquests s’aniran proposant amb l’ajuda dels infants, les seves
propostes i idees, respectant l’evolució i el grup.

5.- Altres activitats
Les gimcanes seran un espai on els adults organitzaran una gimcana o joc de pistes o
kermesse per als seus infants on desprès grans i petits col·laboraran per resoldre les
proves.
Les festes seran un espai d’interacció on tothom qui vulgui està convidat a la festa! En
aquesta els vostres fill si filles us preparen propostes per a que pugueu fer en família.
El Vivac* és un moment molt màgic pels infants. Passar una nit fora de casa és un moment
ple de sentiments i emocions noves per molts d’ells. En aquesta proposta els infants
tindran diferents espais tranquils per passar la tarda nit, i habilitarem un espai per dormir
tots plegats.
Els jocs esportius* ho gestionarà EN EQUIP -CFS LES GLÒRIESÉs una entitat de caire privat. El seu àmbit d’actuació és no formal, i està caracteritzada
per dedicar-se als “esports i el lleure”. Està format per nois i noies amb una vinculació
activa en el món de l’esport i de l’educació.
Dirigit a infants a partir dels 5 anys, és una activitat enfocada a la pràctica i coneixement
de diferents esports col·lectius com el bàsquet, l’hoquei, futbol sala, handbol, voleibol, i
petites pinzellades d’esports no tan reconeguts com el korfbol, el goalball o l’ultimate, a
més de treballar habilitats motrius, la coordinació dinàmica i la orientació espacial.
Per a dur a terme la pràctica d’aquests esports sempre iniciarem les sessions amb jocs
tradicionals en els que els infants podran reconèixer algunes de les característiques de
l’esport al que dedicarem la sessió.
Durant les sessions, sempre tindrem cura de que els infants es sentin còmodes i gaudeixin
de les activitats proposades en tot moment; mai s’obligarà a cap nen/a a participar en una
activitat que no vulgui fer.
Les sessions tindran una durada de 90 minuts, en les quals sempre hi haurà un petit temps
lliure per a familiaritzar-se amb el material que emprarem en el transcurs de l’activitat.
La piscina* serà optativa pels infants grans (de 1r a 5è) hi anirem els dimarts al matí amb
transport públic La piscina escollida serà al BOSC TANCAT. A la piscina faran joc lliure però

amb uns límits clars. Els infants que no vulguin anar a la piscina es podran quedar al casal
amb els més petits.
* aquestes activitats s’abonaran a part.

6.- L’estona de Dinar
Acompanyem a tots els infants un per un a servir-se i a responsabilitzar-se d’acabar el que
s’han servit, si no els agrada, els acompanyem dient: aquí a l’escola ho provem, així tots
els infants mengen de tot o com a mínim ho tasten.
A l'acabar recullen els seus coberts, plat, got, i posen bé la seva cadira, deixant l’espai on
han dinat net.
El servei de menjador es durà a terme amb Vatua l’Olla, empresa que gestiona la cuina
durant el curs escolar. Els acompanyants dinarem amb els infants.
Hi haurà l'opció d'anar a dinar a casa.

7.- Les sortides
Farem 1 sortida setmanal a la natura, un espai idoni per poder grimpar en llibertat pels
arbres, jugar amb l’aigua del riu, investigar, i descobrir la infinitat de possibilitats de joc
que ens dóna un espai natural.
Els dies de sortida el casal romandrà tancat ja que tots els acompanyants anirem a la
sortida.
El preu de les sortides està inclòs en el preu del casal.
Les sortides que proposem són:
-

Parc del Fum: a Palau de Plegamans i Solità. És un recinte tancat de 30 hectàrees
que compta amb un camí que dóna tota la volta al parc, amb zones arbrades,
estanys i prats de gespa.

-

Riera de Vallforners: curta passejada que ressegueix el traçat de la riera de
Vallforners des de l'aparcament de Can Domènec (a Cànoves) i l'aparcament
d'accés al pantà de Vallforners. És una entretinguda excursió per compartir en
família, amb diverses passarel·les i ponts que faran gaudir a grans i petits de
l'entorn de la riera. Tot i que el recorregut passa per trams agrícoles i de boscos
d'alzines, la vegetació de ribera és la protagonista d'aquest itinerari. Pollancres,
verns, avellaners, greixes i gatells ressegueixen el traçat de la riera i conformen
racons d'especial bellesa.

-

Font del Tort: El camí transcorre pel fons de la Vall-Llosera per on corre el torrent
de can Güell fins arribar a la font del Tort. A partir d'aquí, s'enfila fins el coll de
Moià tot creuant una antiga pedrera recuperada, per a tornar al punt d'inici per la
carena del turó de Moià. Es pot fer l'ascensió al mateix turó, que ens ofereix molt
bones vistes del Vallès. Ha estat una zona força castigada pels incendis dels anys
noranta, però ha desenvolupat una màquia força densa i prou alta que flanqueja
gran part del camí.

- Torrent dels Colobrers: és un camí que acompanya a un petit rierol, entree molta

vegetació. Està situat a Sabadell. Trobarem un espai on els infants es podran
remullar al rierol.

-

Platja Vilanova i la Geltrú: Una platja adient per anar amb grups d’infants ja que és
un espai ampli, amb poca afluència de gent i poc profunda; amb una pineda
ombrívola al costat per poder gaudir de l’estona del migdia.

A les excursions portarem els Kits de l’explorador on podran observar la flora i la fauna de
la zona, per fer més enriquidor el recorregut.
Amb la Comunitat de Grans farem Geocahing, buscarem tresors per la zona...

8.- Els infants

Els infants estan naturalment equipats per aprendre i desenvolupar les seves maneres
intel·ligents de ser i d’actuar sempre i quan l’ambient sigui segur i estimulant.
Poden activar la seva pròpia mirada envers les situacions i prendre les seves decisions
d’acord amb la seva maduresa.
Poden expressar el seu punt de vista i les seves emocions.
Poden trobar les seves solucions als reptes que els hi correspon afrontar per tal de
desenvolupar un sentit de responsabilitat i autoconfiança.
Tots els espais disposaran d’un adult acompanyant. La quantitat d’espais dependrà dels
infants apuntats. La ràtio d'acompanyants per numero d'infants és de 1 acompanyant
cada 10 infants.
Els infants que poden assistir al casal han de tenir entre 3 i 11 anys.
Els infants poden escollir:
- Activitat o descans
- El temps que li volen dedicar a l’activitat (dintre del marc temporal que estructura la
jornada)
- Com ho volen fer
- El lloc on gaudir de l’activitat sempre i quan es respecti l’objectiu de cada ambient
- La companyia (sol, amb altres infants, amb un acompanyant adult...)
- Rebre guia per part d’un company més experimentat o d’un adult acompanyant.

9.- Els Acompanyants

Observem als infants, sense judici amb una presència i escolta activa.
Observem les activitats espontànies i ens assegurem que els ambients puguin donar
resposta als interessos que sorgeixen introduint variacions i nous elements.
Som conscients que representem un model de relació per als infants, i actuem amb
coherència.

Acceptem als nens i nenes tal com són. Acceptant les seves expressions emocionals i
responent apropiadament.
Establim els límits necessaris i recolzem als petits en el procés d’acceptar-los.
Intervenim per prevenir possibles perills actius
Intervenim per establir i assegurar els límits per la convivència i l’objectiu de cada
ambient.
Ens assegurem que puguin jugar tranquils; que els infants es respectin entre ells, que cap
infant sigui agredit físicament o verbal, ni manipulat.
Protegim el Sí o el No d’un infant.
Estem atents a que els infants tinguin cura del material i el deixin a lloc desprès de fer-ne
ús.
Els acompanyants estarem repartits en els ambients i anirem rotant, sempre cobrint la
demanda on hi hagi més volum d'activitat, un acompanyant estarà sempre lliure ( no fix
en un ambient) per cobrir les necessitats dels seus companys.

11.- Dinàmica de la jornada petits (3 a 5anys)
8-9h Acollida
9-9:30h Entrada relaxada, cada infant anirà al seu ambient de referència, on
l’acompanyant de referència el rebrà cada matí. Després podrà decidir lliurement a quin
ambient o quina activitat vol fer fins a l’hora d’esmorzar. (lliure circulació, ambients
interiors i exteriors)
9:30-10:00h ESMORZAR ( a l’ambient de referència amb l'adult de referència, cadascú
portarà el seu esmorzar de casa)
10:00-12:30 ambients i tallers de lliure elecció per ambients (interiors i exteriors).
12:30 Recollida i al nostre ambient de referència, explicarem un conte ( els infants que
marxen a casa esperaran allà als pares)
13-15:00h DINAREM TOTS JUNTS (rentar mans i dinar)
Després de dinar hi haurà un espai on fer la migdiada els nens que ho necessitin, un
ambient interior relaxat, els ambients exteriors i la sala de psicomotricitat.
15:10 ambients i tallers de lliure elecció per ambients (interiors i exteriors).

16,15-16:30h La Cloenda (obert a les famílies que vulguin venir, cada dia explicarem un
conte, una cançó... per tancar tots junts el dia) es farà a la sala de psicomotricitat, i la
recollida de tots els infants serà allà.
( poden haver petits canvis organitzatius, al prioritzar un ambient relaxat i familiar, ens
adaptarem a les necessitats dels infants)

12.- Dinàmica de la jornada mitjans (6 a 8
anys)
8-9h Acollida
9-10:30h Jocs Esportius*, els infants que hagin escollit aquesta activitat aniran
directament a la pista amb els monitors de l’activitat.
10:30-11h ESMORZAR a la pista, tots junts amb el seu acompanyant de referència.
11-12:30 ambients i tallers de lliure elecció per ambients (interiors i exteriors).
12:30 Recollida i al nostre ambient de referència, farem xerrada tots junts, plantejament
d’activitats per part dels infants, com farem gimcanes, temps de propostes.
13-15:00h DINAREM TOTS JUNTS (rentar mans i dinar)
Després de dinar hi haurà un ambient interior relaxat, es podrà fer lectura, els ambients
exteriors i la sala de psicomotricitat.
15:10 ambients i tallers de lliure elecció per ambients (interiors i exteriors).
16,15-16:30h La Cloenda (obert a les famílies que vulguin venir, cada dia farem conversa
de com ha anat, de les propostes que hem plantejat, d’activitats a fer, que farem al dia
següent) es farà a la sala de psicomotricitat, i la recollida de tots els infants serà allà.
( poden haver petits canvis organitzatius, al prioritzar un ambient relaxat i familiar, ens
adaptarem a les necessitats dels infants)

13.- Dinàmica de la jornada grans ( 8 a 10
anys)
8-9h Acollida
9-10:30h Jocs Esportius*, els infants que hagin escollit aquesta activitat aniran
directament a la pista amb els monitors de l’activitat.
10:30-11h ESMORZAR a la pista, tots junts amb el seu acompanyant de referència.
11-12:30 ambients i tallers de lliure elecció per ambients (interiors i exteriors).
12:30 Recollida i al nostre ambient de referència, farem xerrada tots junts, plantejament
d’activitats per part dels infants, com farem gimcanes, temps de propostes.
13-15:00h DINAREM TOTS JUNTS (rentar mans i dinar)
Després de dinar hi haurà un ambient interior relaxat, es podrà fer lectura, els ambients
exteriors i la sala de psicomotricitat.
15:10 ambients i tallers de lliure elecció per ambients (interiors i exteriors).
16,15-16:30h La Cloenda (obert a les famílies que vulguin venir, cada dia farem conversa
de com ha anat, de les propostes que hem plantejat, d’activitats a fer, que farem al dia
següent) es farà a la sala de psicomotricitat, i la recollida de tots els infants serà allà.
( poden haver petits canvis organitzatius, al prioritzar un ambient relaxat i familiar, ens
adaptarem a les necessitats dels infants)
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13.- Quan truquem a casa?
Trucarem a les famílies, en cas d’accident, caiguda greu, cop al cap fort, malestar, si el nen
s’angoixa i veiem un patiment emocional prolongat que nosaltres no podem acompanyar,
trucarem a la família per informar-los, ja que considerem que estem acompanyant als
infants en la globalitat i un dolor emocional és igual d’important que un dolor físic.

14.- Inscripcions i Tarifes
INSCRIPCIONS
Les inscripcions es realitzaran al despatx de l’AFA i les realitzarà la Míriam o la Mònica
Del 24 d’abril al 12 de maig de 2017

Dilluns i dimecres de 17:30 a 19:30h
Dimarts, dijous i divendres de 9:00 a 11h

Per demanar l’ajut econòmic el termini és des del 22 d’abril fins el 10 de maig de 2016
Reunió de pares es realitzarà el dilluns 24 d’abril , hi haurà servei de monitoratge per
estar amb els infants.
TARIFES CASAL:
HORARI
MATÍ (9h a 13h)
MATÍ I MENJADOR (9h a 15h)
MATÍ I TARDA (9h a 13h, 15h a 16:30h)
MATÍ, MENJADOR I TARDA (9h a 16:30h)

PREU
SETMANAL
63€
98€
78€
113€

ACOLLIDA MATÍ (8h a 9h) per poder cobrir aquest servei hi haurà d’haver un mínim de 6
infants.

SETMANA
1 DIA

1 hora
15€
3,5€

MENJADOR ESPORÀDIC
1 DIA

7,5€

½ hora
8€
2€
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