INFORMACIÓ ACTIVITATS PEL
INDICACIONS COMUNES
Us facilitem un exemple de funcionament i contingut d’una setmana general del Casal d’Estiu,
amb el bloc horari de 7:50 a 15:00h
:00h
El funcionament del menjador,, està centrat en el temps del dinar, acompanyat de temps
d’esbarjo i activitats dirigides (jocs, manualitats, etc.)
Cada setmana del Casal és una nova aventura:
 Cadascuna té el seu propi centre d’interès o eix d’animació
 Són independents entre elles, i tenen inici i final dins de la pròpia setmana
 En base les activitats, l’esquema general pot variar
Les activitats estan adaptades a les edats dels participants; per exemple, a vegades, un mateix
taller manual, pot tenir diferents versions en funció del grup d’edat.
Les visites culturals i/o sortides
sortides, no tenen perquè ser-hi
hi totes les setmanes, encara que la
tendència es poder aprofitar els recursos de la ciutat en base els continguts i eix d’animació
d’aquella setmana d’activitats. Aquestes visites, poden alterar l'ordre dels jocs d'aigua.
OBJECTIUS PEDAGÒGICS GENERALS DEL CASAL D’ESTIU
El Casal d’Estiu de l’AEG Ben Enllà forma part de la Campanya d’Activitats d’Estiu de la regidoria
d’Ensenyament i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, i com a tal té cura dels criteris establerts
per dita Campanya:
 Ser una oferta de qualitat, atractiva, enriquidora, accessible i segura per als infants i els
adolescents que hi participin
 Basar-se
se en els valors, sense que pugui haver
haver-hi
hi cap mena de discriminació per raons de gènere,
raça, religió o ideologia
Alhora, des de l’Agrupament, entitat d’educació en el lleure d’infants i joves, dins del projecte del Casal
ens plantegem,, progressar en el desenvolupament de les capacitats i competències dels nens i nenes,
i així assolir els següent objectius
bjectius pedagògics generals:

Aprendre a ser i actuar de
manera més autònoma
Aprendre a pensar i a
comunicar
Aprendre a descobrir i
tenir iniciativa
Aprendre a conviure i a
habitar el món

Treballar el progrés personal de cada noi/a
Iniciar-se en el treball per projectes
Potenciar la coeducació
Passar-s'ho bé
Desenvolupar la imaginació
Fomentar l'expressió pròpia i la creativitat
Fomentar l'expressió corporal
Treballar l'eix d'animació setmanal
Potenciar el treball en petit i gran grup
Aprendre a través del conte, titelles i teatre
Establir normes de sociabilitat i convivència

Competències
personals
Competències
comunicatives
Competències
metodològiques
Competències
convivencials

MODEL SETMANA INFANTIL (de P3 a P5 finalitzats)
Cada setmana us facilitarem un resum dels continguts tractats, per si voleu ampliar activitats o parlar
amb els vostres fills sobre el que han fet.
Els jocs d’aigua, dins del recinte escolar, poden tenir una major durada, i gairebé sempre seran els
dimarts i dijous. No es farà servir cap tipus de piscina inflable o desmuntable pel bany dels participants.
CASAL D’ESTIU

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

TEMA DE L'EIX

Construïm la nau

Parada a la
lluna

Averies
tècniques

Els marcianus

Despeguem!

L'espai

L'espai

L'espai

L'espai

L'espai

ACOLLIDA

7:50 a 9

Benvinguda i eix d'animació

9:00-9:20

Jocs de
coneixença

Gimcana
de l'espai

Esmorzar
a l'aula
Pati

Esmorzar
a l'aula
Pati

Esmorzar
a l'aula
Pati

Activitats a la
biblioteca

Jocs d'aigua
al pati

Taller:
l'extraterrestre

Jocs d'aigua
al pati

Retorn a
l'escola

Activitats
lúdiques en
anglès

Jocs amb
paracaigudes

Cloenda eix
animació

12:55

Representació
de les ombres
xineses
Recollir
Comiat

12:55

Dinar

Fins 15:00

Temps de joc al patí, manualitats al porxo, contes a la biblioteca

9:20- 10:15

10:15-10:30
10:30-11:00

MATÍ
11:00-12:00

12:00-12:40

Installació a
l'aula

Esmorzar
a l'aula
Pati
Taller manual:
L'ovni
(primera part)
Jocs i danses
terrestres

12:40-12:50

MIGDIA

Taller manual:
L'ovni
(segona part)

Excursió a la
biblioteca

Preparar
ombres
xineses

Esmorzar
Pati

MODEL SETMANA PRIMÀRIA (de P5 a 6è de primària finalitzats)
L’activitat de piscina és per a tots els participants d’aquest Casal, i podeu triar dues opcions en funció de
l’edat o les dimensions de la piscina.
Està previst fer activitats en anglès, basades en la comunicació entre ells i aprenentatges a través
d'activitats lúdiques. No cal que porteu cap material específic.
CASAL D’ESTIU

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

TEMA DE L'EIX

Benvinguda als
científics

Els peixos
desapareixen

Què està
passant?

En busca del
Dr. Lecter

La policia

ACOLLIDA

7:50 a 9

Construïm un submarí

9:00-9:20

Benvinguda i eix d'animació
Esmorzar
Esmorzar
Joc de gran
format:
Anem a la
Anem a la
informe del
piscina
piscina
fons marí

9:20- 10:30

Jocs
coneixença
Gimcana
Les 7 proves

MATÍ

10:30-11:00

11:00-12:00

Construcció de
la pròpia
bombona-1

Activitats en
anglès

Piscina

Esmorzar
Pati

Piscina

Activitats en
anglès
Retorn de la
piscina

Retorn de la
piscina

Taller manual:
acabar
bombona

Esmorzar
Pati

Visita cultural
La policia
local de Reus

12:45-12:55

Jocs d'aigua
al pati
Recollir i Comiat

12:55

Dinar

Fins 15:00

Temps de joc al patí, manualitats al porxo, contes a la biblioteca

12:00-12:45

MIGDIA

Esmorzar
Pati
Taller manual:

Jocs curts en
anglès

