ASSOCIACIÓ ESPORTIVA L’EIXAMPLE

Casal d’estiu 2021
Programa
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Casal Associació Esportiva l’Eixample

1.

1.1. Fonamentació pedagògica
El casal de l’Associació Esportiva l’Eixample
2021 neix a partir de les pròpies inquietuds dels
nens i nenes envers a la nova cultura ciutadana que
els envolta.
Aquest casal gira al voltant del nou canvi que està
vivint la nostra societat actual, mitjançant
l’educació, sota tres grans premisses.

L’objectiu principal d’aquest nou casal serà l'oci
actiu i l'esperit urbà, apostant pel valor social i el
respecte per la comunitat i l'entorn que els envolta.
Tota acció incorporarà un component educatiu en
que l’activitat urbana pugui conviure amb la resta
de la vida de la ciutat.

1.2. Dates, horaris i preus
Activitat

•

La primera fa referència a la concepció i
organització integrada dels continguts,
amb
propostes
interdisciplinars
i
globalitzadores.

Casals estiu (juliol)

Casal setembre

•

•

La segona tendència de canvi té a veure
amb la barreja d’infants de diferents graus
per a la realització d‘activitats al llarg del
dia.
La tercera tendència de canvi gira al
voltant de l’espai. És prou sabut que la
normativa relativa a la construcció dels
edificis escolars és molt restrictiva i
antiquada perquè no s‘adequa a les
exigències renovadores de l‘escola del
segle XXI.

Torn

Dates

1r

28 de juny al 2 de juliol

2n

5 al 9 de juliol

3r

12 al 16 de juliol

4rt

19 al 23 de juliol

Jornada completa

Mitja jornada

135,00 €

75 €

5è

26 al 30 de juliol

6è

1 al 10 de setembre

200,00 €

110 €

7è

6 al 10 de setembre

135,00 €

75 €

Es proposen dos modalitats horàries:
•

Modalitat de mitja jornada. L’horari de
l’activitat és de 9 a 13 hores a excepció
d’un dia que serà de 9 a 16:30 hores amb
el dinar inclòs.

•

Modalitat jornada completa. De 9 a 16:30
hores amb el dinar inclòs.

En tots els casals d’estiu que organitza
l’Associació hi ha una línia de treball comú basada
en quatre fonaments pedagògics principals:

S’ofereix el servei d’acollida gratuït de 8 a 9 hores
sense inscripció prèvia. A més s’ofereix acollida
de tarda, de 16:30 a 17:00 amb un preu de 5€ els
cinc dies del torn.

• Sostenibilitat i medi ambient
• Inclusió i atenció a la diversitat
• La perspectiva de gènere
• Llenguatge (treball lúdic introduint la llengua
anglesa)

Aquest any 2021 s’habilita la possibilitat pels
infants participants de mitja jornada de quedar-se
des de la 13:00 fins les 16:30 a un preu de 25€.
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•

Afavorir la coeducació a través de jocs
i esports alternatius.

1.3. Objectius generals i específics
Objectius Generals
• Conciliar la vida laboral i familiar de les
famílies durant el període estival.
• Desenvolupar un programa de jocs, balls,
dinàmiques i activitats esportives i de
psicomotricitat en els quals els infants
gaudeixin.
• Contribuir al desenvolupament de les
seves habilitats socials i de relació, per
mitjà d'activitats de creativitat i expressió
corporal com a murals col·lectius, i jocs en
equip, danses entre altres.
• Transmetre, a través del joc, valors
generalment acceptats per la societat, tals
com la solidaritat, la generositat, el
respecte a la diferència, la convivència
pacífica amb els iguals, el respecte a les
normes bàsiques de convivència, el
respecte a l'opinió dels altres, etc.
• Afavorir un segon idioma, l'anglès,
involucrat en rutines i jocs.
Objectius específics
• Fomentar la lliure expressió i
representació d'idees i sentiments
mitjançant tallers, dinàmiques i balls.
• Oferir un espai creatiu i un ambient de
descoberta on potenciar les capacitats
individuals i grupals.
• Conscienciar a l’infant vers el
reciclatge i canvi climàtic.
• Adquirir
coneixements
bàsics
d'expressió
corporal
coneixent
diferents artistes i les seves obres,
treballant diferents tècniques i
utilitzant diferents materials.
• Promoure el desenvolupament de la
creativitat i fomentar la cooperació.

1.4. Metodologia
Les estratègies metodològiques utilitzades, es
basen en una perspectiva constructivista, activa i
globalitzada.
Es pretén aconseguir el desenvolupament de totes
les capacitats del nen i nena a través de
l'observació, experimentació, associació i
expressió. Per a planificar una metodologia
adequada, el monitor o monitora ha de preveure
que les activitats proposades motivin i
encurioseixin als infants. D'aquesta forma, el grau
de satisfacció serà major, perquè l'infant estarà
aprenent al mateix temps que es diverteix.
Aquesta
metodologia
es
caracteritza
principalment per ser participativa i lúdica,
permetent als infants aprendre a través de la seva
pròpia experiència.
El que es pretén, amb un gran nombre d'activitats
grupals, és fomentar la cooperació, apreciar la
importància del treball en equip i els grans
resultats que es poden aconseguir amb l'ajuda
d'altres persones, en definitiva, veure'ls com a
companys que aporten idees i coneixements
diferents dels propis i dels quals s'aprenen
activitats o propostes noves.
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Aspectes a assolir amb les activitats diàries
Les activitats s’adeqüen a les característiques del grup on es treballaran els següents aspectes
• Coneixements de jocs nous.
• Creativitat, aprenentatge i imaginació, a través de tallers de treballs manuals.
• Diàleg i relació amb tots els membres del grup.
• Habilitats psicomotrius.
• Treball en equip.
• Potenciació de l’autoconcepte i l’autoestima dels infants.
• Valoració de l’esforç per damunt del resultat.
• Autonomia i responsabilitat personal.

1.5. Característiques

1.6. Cóm ho farem
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La tipologia d’activitats i propostes estan diferenciades per grups d’edat educatius que s’adaptaran a les
habilitats motrius i capacitats cognitives segons l’edat dels participants.
• P3-P4-P5
• 1r-2n-3r
• 4rt-5è-6è
Es realitzaran tres activitats fora del centre, una de jornada completa i dues de mitja jornada,
independentment del torn horari en què estiguin inscrits. La persona refent serà sempre la mateixa durant
tota la setmana i sempre acompanyarà als infants.
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2.

El centre d’interès, fil conductor i setmanes temàtiques

2.1. El centre d’interès
Al llarg del casal d’estiu, les activitats s’organitzaran al
voltant d’un centre d’interès. Aquest serà el fil conductor
del casal i integrarà tant activitats com els tallers de
manualitats, els esports, els jocs, i les cançons, etc.
El fet de treballar mitjançant un centre d’interès ens
permetrà:
• Augmentar la motivació dels infants.
• Viure el casal com una experiència global, ja que
totes les activitats estan vinculades al centre
d’interès.
• Ambientar el casal i endinsar-nos en un món urbà
sostenible
Per treballar aquest punt d’interès es crearan les
anomenades setmanes temàtiques on, per mitja d’un fil
conductor, els infants entendran el significat del centre
d’interès.

Continguts transversals

Diversió
Autonomia

Cooperació

Esperit crític

Respecte

Inclusió

Creativitat

Orientats al nostre infant
2.2. Fil conductor
La Chloe, una jove nascuda a Londres, s’ha perdut a
l’aeroport de la nostra ciutat. A més ha perdut la seva
motxilla amb cinc objectes molt valuosos (unes xancletes,
un llibre, una pilota, un mòbil i una poma).
Cadascun d’aquests sis objectes està relacionat amb una
setmana temàtica. Gràcies a les pistes que obtindrà a
mesura que vagi recuperant aquests cinc objectes, al
finalitzar el casal, aconseguirà cercar la motxilla i així
poder tornar a casa.
El que encara no sap la Chloe és com l’ajudarem a
recuperar la seva maleta mentre gaudirem de diverses
aventures. Amb activitats, sortides i tallers divertits
haurem de superar el repte!

Monitors i
monitores

Proveïdors

Serveis
centrals

Coordinadors
i
coordinadores

Direcció
de
projecte
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2.4. Tipologia d’activitats
1- Activitat fora del centre de tot el dia
Excursions de diferents tipologies i activitats, plantejades
principalment per a provocar diversió i emoció als infants!
Tu tries!

Activitats
en anglès

Inclouen servei de pícnic.
2- Activitat fora del centre matinal

Activitats
fora del
centre

Activitats
de lleure

• Sortida matinal de diferent temàtica (aquàtica, natura,
lúdica...) sempre relacionada amb les nostres setmanes

Activitats
esportives

temàtiques.
• Espais l’E: Espai propi, específic i diferenciador, on
cada centre escolar disposarà d’un gran racó per a la

pràctica esportiva o motriu.
3- Tu tries!
Grans activitats, amb una duració de tres setmanes, on es pretén convertir als participants en els responsables del
seu propi aprenentatge, desenvolupant habilitats de cerca, selecció, anàlisi i avaluació de la informació. L’últim
dia d’activitat es proposa realitzar una presentació a les famílies
4- Activitats de lleure
Les activitats de lleure, esdevenen un recurs important a l’hora de desenvolupar el centre d’interès d’una manera
divertida i motivadora. Entre elles destaquem:
•
•
•
•
•
•

Activitats de teatre i expressió corporal.
Dinàmiques d’expressió corporal i musical.
Tallers de treballs manuals.
Racons de joc i experimentació.
Jocs d’aigua i remullades.
Jocs de pistes i gimcanes.

5- Activitats en anglès
Comptarem amb monitoratge específic titulat en la llengua anglesa, per tal que els infants, no només realitzin
activitats concretes, sinó, que es comuniquin exclusivament en anglès amb els referents de la llengua.
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6- Activitats esportives
Les activitats esportives esdevenen un recurs important a
l’hora de desenvolupar i treballar diferents aspectes com:
habilitats motrius, valors, compromís amb el grup... Entre
elles destaquem:
•
•
•

3.

Jocs motrius: cooperatius, tradicionals
Esports col·lectius i individuals
Gran repte: Parkour, dansa urbana...

Propostes 2021

3.1. Anglès al casal
És proposa la creació de dos monitors o monitores específiques amb un nivell d’anglès advance. No portarà
cap grup i es desplaçarà pels diferents casals interaccionant amb els infants.
Per aconseguir els objectius, resoldre activitats o realitzar tallers, els infants hauran d’interaccionar amb
anglès amb aquest monitor o monitora específica. Aquest monitor o monitora adaptarà el vocabulari en
funció del grup i l’edat.

3.2. Espais l’E
Espai propi, específic i diferenciador, on cada
centre escolar disposarà d’un gran racó per a la
pràctica esportiva o motriu.
Atenent a les característiques físiques i
dimensionals de les diferents escoles es
diferencien i es proposen els següents espais.
Per aquest 1er any es proposa la rotació entre
dos o tres centre.

3.3. Tu tries!
Grans activitats, amb una duració de tres
setmanes, on es pretén convertir als participants
en els responsables del seu propi aprenentatge,
desenvolupant habilitats de cerca, selecció,
anàlisi i avaluació de la informació.
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La proposta metodològica és la següent:

3.4. Estructura temàtica
Es proposen diverses activitats setmanals i la gravació de diversos vídeos per a penjar a les nostres xarxes
socials de Youtube i Instagram . Setmanalment es mostraran dos vídeos amb el següent contingut, sempre
relacionats amb el nostre fil conductor i les setmanes temàtiques.
• Primer vídeo: : Presentació de la setmana temàtica, explicació del fil conductor, els objectius i la fita
que hauran d’aconseguir els infants.
• Segon vídeo: Desenllaç de la setmana, al premi i recompensa en funció de l’objectiu proposat i avanç
del contingut de la setmana pròxima.
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3.5. Ambients infants
En diferents moments de la setmana és proposa un espai d'aprenentatge. A les nostres escoles els infants,
educadors i educadores ho coneixen com ambients.
Quan arribi la tarda d'ambients cada monitor o monitora, amb el criteri que cregui oportú, cridarà als infants
perquè triïn l'ambient al que vulguin anar. Segons el que escullin es posaran una goma de polsera d'un color
o un altre. I els nens de P5 s’encarregaran d’anar buscar a les classes o espais als de P3 per acompanyar-los
a l’ambient que els hi toca.
La primera part de la setmana es va per ordre d'uns grups que s'han fet barrejant tots els infants d'infantil de
P3, P4 i P5, fins que han passat una vegada per tots els ambients. A partir de llavors cada dia escullen al que
volen anar sempre que quedin polseres disponibles.
A cada ambient es troben infants de les diferents edats d'infantil.
L’important és la mirada cap a l’infant, i crear espais on se senti escoltat i respectat. Espais/ambients/racons
on l’infant pugui descobrir, emocionar-se, relacionar-se, sentir... El més rellevant és que puguin escollir on
construir el seu joc, però també oferir material variat perquè tingui opcions diferents.
I sobretot el fet de què es sentin tranquils i segurs.

4.

L’equip de treball
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