Centre d’interès: Immersió i imaginació
L’any passat parlàvem de la motivació com allò que

D’aquesta

manera

potenciarem

la

seva

ens mou per aconseguir els nostres objectius. En

imaginació, afavorint així l’autoconeixement i

aquesta ocasió, i sense deixar la motivació de

l’autonomia a l’hora de decidir quin grau

costat, volem intentar fer un casal on els infants

d’implicació i esforç volen posar en sentir-se

realitzin de manera natural un treball d'immersió

més part de l’aventura.

dins de les temàtiques i diferents escenaris que
proposarem amb el pas dels torns.

La nostra intenció no és només oferir un petit
tast d’algunes de les característiques que
diferenciaven

les

diferents

èpoques

que

tractarem, sinó a més, treballar-les des de la
diversió i l’originalitat.

“El que té imaginació, amb quina facilitat treu del res un
món”
Gustavo Adolfo Bécquer
“La imaginació serveix per viatjar, i costa menys”
George William Curtis

Eix d’Animació: La màquina del temps del Dr. Uhr

Algú ha descobert una estranya màquina a una antiga aula de l’escola, voleu saber de què es tracta? Hem pogut saber que estem
davant d’un experiment del primer professor que va treballar a l’escola, el qual va deixar estranys documents sobre la creació d’una
màquina del temps. En aquests documents podem veure com fer-la funcionar, esteu preparats i preparades per viatjar a diferents
èpoques i cultures durant les properes setmanes?
Dos germans que s’havien perdut per l’escola, el NAKO i l’AIKA, s’han topat amb una aula que desconeixien i han entrat a investigar.
Imagineu la sorpresa que s’han endut al veure al seu interior una aparatosa màquina que en res s’assembla a res que hagin vist abans.
Al seu costat, i sobre una taula, han trobat un dossier amb documents titulat TOP SECRET: EL PROJECTE PER L’HISTORIA, firmat pel
Doctor Uhr.
L’AIKA i el NAKO són uns enamorats de la història i han estat setmanes aprenent a fer funcionar l’aparell, però necessiten
acompanyants per les seves aventures, on volen viatjar per diferents èpoques i així veure de primera mà com era el món i com es vivia
fa molts i molts anys.
En cada una d’aquestes visites, volen aprendre sobre la cultura i les tradicions que feien funcionar la societat, els jocs que s’hi jugaven,
així com l’estètica de l’entorn, la flora i la fauna que hi predominaven.

Programació
Hi ha un eix d’animació
comú per tots els torns

Es fomenta la cooperació
entre grans i petits per tal
de reforçar el centre
d’interès i l’eix d’animació

Fem activitats plegats potenciant
actituds de companyerisme,
solidaritat, cooperació i la creació
de vincles

Les activitats
programades estan
diferenciades per a cada
grup d’edat seguint uns
objectius pedagògics
específics, ja que el
ritme, el moment de
creixement i les
necessitats educatives
són diferents.

Explicació dels torns
Torn 1: L’Edat de Pedra
Ens situem en el moment en el qual mamífers
gegants dominaven la terra, i els éssers humans
començàvem a descobrir maneres de sobreviure.
Intentarem submergir-nos i aprendre sobre la fauna
d’aquell temps, les formes d’expressió i les
maneres de viure que s’utilitzaven.

Torn 2: L’Edat dels Metalls
Aquesta setmana avancem en el temps, i arribem
al moment on la societat començava a formar-se.
Veurem com es creen pobles i ciutats, apareix
l’escriptura i s’inventen eines cada cop més
avançades.

Torn 3: El Present
Aquesta setmana, farem una passejada pel
present, però aprofitant que la màquina del Doctor
Uhr ens permet viatjar pel món. D’aquesta manera
coneixerem tants monuments i meravelles del món
modern com ens sigui possible!

Torn 4: El Nostre Futur
Per primer cop d’ençà que ho fes el Doctor, ens
endinsarem en el que seran els anys vinents a la
terra. Aprendrem sobre quines invencions han
aparegut, noves formes de fer a la societat i com
han evolucionat algunes espècies animals i a la
natura en general.

Torn 5: Creem la nostra època
Aquesta setmana tenim el poder d’agafar el que
més ens agradi de les diferents èpoques visitades i
per visitar, per tal de formar la nostra època
preferida. Podem ajuntar flora i fauna, materials,
estructures, formes d’art… Tot per fer-nos gaudir al
màxim del nostre temps al casal!

Programació
EXEMPLE DE GRAELLA
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

Projecte
Setmanal

DIVENDRES

Jocs de
Presentació i
Coneixença.

Activitat al
voltant de l’Eix
d’Animació:

Activitat al
voltant de l’Eix
d’Animació:

Presentació Eix
d’Animació

Contes, jocs de
pistes, jocs
d’equip

Contes, jocs de
pistes, jocs
d’equip

Activitat 2

ESMORZAR

ESMORZAR

Activitat 3

El repte:
Descobrim el
repte setmanal

Manualitats:
Sobre l’Eix
d’Animació

Jocs: Sobre l’Eix
d’Animació

Activitat 4

Jocs d’Aigua

Gimcana
d’aigua & Uhr

Taller música i
ball Uhr!

DINAR
Activitat 5

Racons: Dibuix,
jardí, lectura, joc

Racons: Dibuix,
jardí, lectura, joc

Jocs d’Aigua
amb l’Uhr

DINAR
Racons: Dibuix,
jardí, lectura, joc

Racons: Dibuix,
jardí, lectura, joc

DIA ESPECIAL

Activitat 1

Objectius Pedagògics

-

En un context en el qual els infants han vist alterat el seu dia a
dia, les activitats de lleure i el contacte social, volem tornar-los
a posar al centre de tot, que esdevinguin protagonistes,
dipositant-hi confiança i autonomia i que ells aprenguin a
respondre-hi amb il·lusió, respecte i responsabilitat

-

Volem que els infants tornin a expressar-se lliurement, sense
inhibicions (en la mesura del que l’entorn sanitari ens permeti) i
que aflorin sentiments, emocions i inquietuds que esperem
ja no hagin de tornar a ser contingudes.

-

Treballarem pel desenvolupament integral dels infants

-

Volem potenciar les seves habilitats manuals, psicomotrius i
afavorir la seva creativitat i les relacions humanes. Que
experimentin, investiguin i segueixin creixent amb nosaltres!

Objectius Pedagògics
Fomentar el
companyerisme,
la cooperació, la
solidaritat i la
generositat

Utilitzem el diàleg i
el respecte com
eines clau per la
resolució de
conflictes

Afavorir el
respecte per la
diversitat,
perquè tots som
diferents i per
tant únics

Desenvolupar tot
allò que fomenta
el treball en equip:
hàbits i habilitats
personals

Educadors

A Valors el nostre equip d’educadors és el principal actiu. Professionals amb experiència i vocacionals. Durant tot el
casal, seran els responsables de crear moments i espais màgics amb els infants, fomentaran un ambient
d’aprenentatge, diversió i descobriment.
Acompanyaran en tot moment els nens i nenes en el seu procés d’experimentació i creixement, donant resposta a
qualsevol necessitat i fomentant, quan toqui, la seva l’autonomia. Aquest vincle és clau per tal que els infants es
sentin segurs, escoltats i alegres.

Sortides i Comunicació
Sortides Setmanals
-

Sortides contrastades, que ja
hem visitat anys anteriors
Seguretat i control en tot
moment
Espais propers, amb interès i
potencial de diversió per totes
les franges d’edat

Comunicació amb famílies
-

Reunió prèvia a l’inici d’inscripcions
Horari d’atenció presencial i oficines
Atenció a famílies
abans/durant/després el casal
Coordinador/a localitzable en tot
moment, per email o mòbil
Mail setmanal amb informació sobre
les activitats que s’han dut a terme i
informació de la propera setmana

Inscripcions

JMJ1010

Inscripcions

Preus
Torn
1 torn

9 a 13h i
9 a 17h de 15h a 17h
9 a 15h
9 a 13h
(sense dinar) (amb dinar) (amb dinar) (sense dinar)

70€

5% → Amb la suma de 4 a 6 torns
DESCOMPTES
10% → Amb la suma de 7 o més torns

Suma els torns de tots els
germans per obtenir els
descomptes!

Acollida
De 8.00h a 9.00h → 5€/setmanals
De 17.00 a 18.00h → 5€/setmanals

120€

139€

85€

Què inclou aquest preu?
●
●
●
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Experiència, portem més de 20 anys organitzant i fent casals d’estiu.
Projecte educatiu del casal de vacances.
Programa d’activitats del Casal de vacances, nou cada any, tenint en compte les experiències
d’anys anteriors, el feedback dels nens i nenes, de les famílies i dels educadors.
Equip educatiu amb experiència treballant amb infants com a educadors durant el curs escolar i
en casals d’estiu.
Samarreta del casal.
Prevenció riscos
Contractació Personal.
Assegurances Responsabilitat Civil.
Assegurança accidents.
Prevenció Riscos Laborals.
Monitoratge suport per infants amb discapacitat
Gestió administrativa.
Gestió inscripcions.
Informació i acompanyament a les famílies.
Suport i tramitació de beques
Gestió incidències.
Material fungible per a la realització de la totalitat de les activitats.
Opció de cuina pròpia o de catering des del nostre propi obrador

●

MOLTA DIVERSIÓ! (Innegociable) 😊 💪

●

Torns casal estiu 2022

1r Torn: del 27 de juny al 1 de juliol
2n Torn: del 4 al 8 de juliol
3r Torn: del 11 al 15 de juliol
4t Torn: del 18 al 22 de juliol
5è Torn: del 25 al 29 de juliol

