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MOTIVACIÓ

La proposta d’aquest Casal parteix de la necessitat de generar un espai comú entre la comunitat educativa de
Sallent, creant xarxa entre l’alumnat de les tres escoles i on establir nous vincles de pertinença.

Aquesta oportunitat ha anat acompanyada d’un salt cap a nous àmbits de descoberta com són les arts i la creativitat,
sempre partint del joc, i oferint una alternativa al Casal esportiu.
Creiem que l’art i la creativitat (música, dansa, teatre, fotografia, pintura, disseny...) poden ser una eina per aconseguir
els diversos objectius que ens plantegem, millorant les relacions, potenciant la personalitat i dotant de llibertat
creativa a l’infant per a que sigui el protagonista del joc i la descoberta. Al mateix temps, hem mantingut algunes de
les propostes que ja configuraven les edicions anteriors del Casal; el joc, la cuina, les sortides a l’entorn i la piscina.
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VALORS

La creativitat és una activitat humana molt important en l’actualitat donada la necessitat d’adaptar-se contínuament
als entorns actuals que canvien amb freqüència

Jugar amb els nens amb intencionalitat creativa
El joc és sempre el centre de la nostra proposta, aprendre jugant. Però fem un pas més enllà, entenent el joc com a
un procés obert. Quan l’educador ofereix un joc, proposa un punt de partida, però no condiciona el lloc d’arribada,
acompanya als infants i joves per conduir-los cap on ells mateixos anhelen. Fa de guia i company/a per descobrir
junts el joc i on aquest ens pot portar. Es generen hipòtesi per experimentar, provar, investigar, encertar i fallar, i
buscar solucions de manera creativa a nivell individual i grupal. El resultat doncs, no és l’objectiu, sinó que es valora
el procés i les inquietuds que mouen a cada infant/jove per situar-se en un lloc nou.
Valorem el recorregut de cada infant en funció del seu estat maduratiu, els seus gustos personals, el seu caràcter,
etc. fins on vol arribar i què vol aprendre per si mateix, estimulant-lo amb diverses propostes en diversos àmbits.
Tot i ser un espai lúdic, volem que la intervenció dels monitors/es i persones relacionades amb les activitats, estimulin
l’atenció dels infants i joves, en potenciïn les capacitats i tinguin un fonament pedagògic que els permeti enriquir les
experiències dels infants/joves.
Per això és important crear un ambient on l’infant/jove pugui expressar-se, participar i gaudir a la seva manera, on
es trobi còmode podent-se mostrar amb llibertat, respectant la resta de participants (companys/es i monitors/es) i
on aprendre a compartir. Establir pautes senzilles de funcionament, assequibles i coherents, que permetin tant a
infants com monitors/es generar espais de descoberta, creativitat i aprenentatge.

Entenem el Casal com a espai de llibertat on tots els infants i joves es puguin sentir protagonistes del seu propi joc
i gaudi.
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OBJECTIUS
•

Oferir un espai creatiu i un ambient de descoberta on potenciar les seves capacitats individuals i en grup.

•

Aconseguir que els infants gaudeixin de les propostes de manera activa i lúdica

•

Afavorir en l’autonomia i el desenvolupament personal a través de vivències significatives

•

Potenciar el treball en equip, establint vincles entre infants i joves, modificant rols i oferint noves xarxes on
puguin sentir-se part important d’aquesta.

•

Oferir activitats de descoberta de l’entorn natural, social i cultural de la Vila.

•

Potenciar la creativitat, la imaginació i l’expressió dels infants i joves, oferint nous llenguatges i disciplines
diverses i estimulants.
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EL CASAL

Del 25 de juny al 7 de setembre
De 9 a 13h.

• ACOLLIDA / RECOLLIDA
El Casal disposa de servei d’acollida de 8.45 a 9 del matí.
Pel que fa a la recollida, les famílies podran fer-ho entre les 13 i les 13.15h.

• EDATS / GRUPS
Variaran en funció de les inscripcions i fins a tancar-les no podrem donar la informació definitiva. Hem estructurat 3
grups en les setmanes de més afluència (que es podrien desdoblar en cas de ser molts infants en un mateix grup
d’edat). Les setmanes on hi hagi menys inscripcions i amb un o dos grups sigui suficient es seguirà adaptant la
programació a cada infant/edat per a que la proposta sigui igual de motivadora/adaptada per a tots/es.
Grup 1: de p2 a p5 (els infants de P2 tindran una adaptació especial en els horaris i activitats i una atenció adaptada
a les necessitats maduratives)
Grup 2: de 1r a 3r de primària
Grup 3: de 4t a 6è de primària

• ESPAI
L’espai de referència serà l’escola Torres Amat. Tot i així es valora la possibilitat (depenent del volum d’inscrits) que
es puguin utilitzar altres espais.
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• PROPOSTA D’ACTIVITATS
DINÀMIQUES L’objectiu de les dinàmiques és cohesionar el grup i alhora enfortir-lo per al bon funcionament,
canviant rols i oferint nous vincles entre l’alumnat. Cada dia les dinàmiques estaran relacionades amb diferents
àmbits, esport, emocions, expressió artística, percussió corporal, etc.
NATURA Aquesta activitat es desenvolupa la Parc. S’hi vinculen diverses disciplines a l’entorn, per exemple dibuix
in situ, observació de l’entorn, joc de pistes per l’espai, fotografia, jocs d’entorn, etc. Sempre vinculant la natura a les
diverses propostes que s’ofereix.
MÚSICA + Es vincula la música amb diverses propostes de joc, plàstica, moviment, escultura... Amb la música com
a eix principal però oferint altres llenguatges complementaris i fent-ho arribar com a joc.
TEATRE / DANSA Es desenvoluparan diverses propostes en forma de material (escenes i coreografies) relacionades
amb el bloc temàtic i que es representaran el divendres davant dels companys/es.
MANUALITATS Aquesta activitat anirà relacionada amb el bloc temàtic i en complementarà algun dels aspectes.
ESPORTS / PISCINA / SORTIDA
JOCS TRADICIONALS / JOCS D’AIGUA
JOCS DE ROL Partint del fil conductor de cada setmana es crearan escenes on cada alumne tindrà un paper i uns
objectius a aconseguir. En el cas del grup 1 (infantil) serà joc simbòlic a través de diverses escenes.
ESTRATÈGIA Aquest espai està enfocat a desenvolupar l’enginy i la capacitat de raonament dels infants a través del
joc.
DISSENY L’objectiu de l’activitat serà dissenyar i construir diversos objectes relacionats amb l’eix amb l’ajuda de
materials reciclats i altres elements que puguin trobar a l’abast.
FOTOGRAFIA Treball grupal on el monitor oferirà diverses propostes entorn de la fotografia.
CUINA / CONTE
MOSTRA Els divendres es dedicarà un espai per posar en comú les diverses representacions que s’hagin treballat a
teatre, a dansa i/o a música, davant dels companys/es.
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• HORARIS
Els horaris dependran del grup d’edat i en funció d’això realitzaran les activitats un dia
concret. Com a horari general seguirem aquesta base.
8:45-9h

acollida

9-9:15h

dinàmica de grup

9:15-10:45

especialitats artístiques; teatre, dansa, música
Sortida / Joc de rol

10:45-11:15

Esmorzar

11:15-12:45

Fotografia/disseny / manualitats
Jocs estratègia / joc d’aigua
Piscina

12:45-13h

Comiat

13-13:15h

Recollida

Els dies que els infants van a la piscina es recolliran allà. Per les famílies que tingueu dos fills/es, un a recollir a
l’escola i l’altre a la piscina, teniu el marge de la recollida per arribar als dos punts i si tot i així teniu dificultats ho
podeu comentar al monitor/a del vostre fill/a i trobarem la solució.

• BLOCS TEMÀTICS
Un dels objectius del Casal és potenciar la descoberta de l’entorn natural, social i cultural de la Vila. És per això que
cada setmana està dedicada a un bloc temàtic relacionat amb el teixit Sallentí. A partir d’aquí les diverses activitats
estan vinculades a l’eix temàtic, podent establir eixos i ponts d’aprenentatge entre les diverses propostes.
S’han estructurat 5 blocs que es repetiran dues vegades. Quan es repeteixi s’intentarà canviar el material a
desenvolupar de manera que si un infant coincideix les dues vegades que es fa el mateix bloc, no hagi de repetir el
mateix.
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Setmana 1/ 6

El centenari de la Biblioteca

Setmana 2 / 7 El llegat tèxtil
Setmana 3 / 8 Festa de les Enramades / Carnaval
Setmana 4 / 9 El Riu
Setmana 5 / 10 Poblat ibèric Cogulló
Setmana 11

Festa Major

El dimecres anterior a l’inici de la setmana rebreu un correu electrònic amb tot el material que cal portar i l’horari
definitiu.

• MONITORATGE
La proposta està pensada per a que cada grup pugui tenir un/a monitor/a fixe de referència. Tot i així caldrà veure,
un cop fet el procés de selecció de monitoratge i direcció, quins són els perfils i com es poden cobrir cada una de
les propostes.
Les setmanes amb menys inscrits, es modificaran el nombre de grups. En cas que calgui fer un sol grup amb edats
molt diverses, el tipus d’activitat i de proposta que fem permetrà que cada infant segueixi el seu
aprenentatge/descobriment/joc segons les seves necessitats maduratives.
El procés de selecció dels monitor/es es farà mitjançant una borsa de personal de caràcter públic, seguint les bases
reguladores establertes i amb la transparència implícita del procés de contractació pública. Els criteris estan
especificats a les bases que es poden consultar a la web de l’Ajuntament i el període de presentació de candidatures
finalitza el proper 21 de maig. El nombre de monitors/es anirà en funció de les inscripcions/setmana, per tant no es
podrà saber el monitor/a adjudicat en el moment de la inscripció.
Contacte coordinador
Sílvia Canals _ Tècnica i dinamitzadora juvenil
canalsms@sallent.cat 608563013
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SERVEIS
• VIVAC A L’ESCOLA
Aquesta activitat es realitzarà els dijous 12 de juliol i 23 d’agost amb els infants que hagin participat en aquella
setmana. El dijous faran horari habitual al matí i marxaran a casa a dinar. Cap a les 20h del vespre se’ls tornarà a
convocar perquè vinguin a l’escola (amb sopar de carmanyola) i s’iniciïn els jocs i el vivac. El matí del divendres se’ls
donarà l’esmorzar i seguirem amb l’horari habitual de matí.
Caldrà que els infants portin sac de dormir i màrfega, pijama, lot i necesser amb els utensilis d’higiene personal.
Aquesta activitat és voluntària i si algun infant no hi vol participar ho comuniqueu a la persona responsable.

• MENJADOR
El servei de menjador es durà a terme si hi ha un mínim d’infants apuntats. A la inscripció hi haurà una casella on
els famílies podran mostrar el seu interès pel servei. En cas que s’acabi oferint el servei, la recollida es farà a les 15h
i si alguna família volgués aquest servei en dies esporàdics, caldrà comunicar-ho la setmana anterior i sempre i quan
el servei es pugui oferir.
.

• SUPORT A LES NECESSITATS EDUCATIVES
Per al Casal 2018 està prevista una plaça de vetllador/a per a cobrir aquest suport

• PLACES
El Casal no disposa d’un nombre màxim de places. En funció de la inscripció es buscaran els recursos (monitors)
necessaris per al desenvolupament òptim de l’activitat.
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TARIFES

SETMANES

PREU per SETMANA

DESCOMPTE APLICAT

1

40€

més de 3 setmanes

38€

5%

més de 5 setmanes

36€

10%

més de 8 setmanes

34€

15%

* 15% dte. Famílies nombroses / monoparentals ( Descomptes NO acumulables )
* Els descomptes s’apliquen per família, no per infant. Per exemple, les famílies amb dos infants que s’hagin inscrit 5 setmanes cadascun,
se li aplica el descompte per a 10 setmanes.

• MATRÍCULA
Del 3 al 18 de maig a l’OMIAC de l’Ajuntament de Sallent
Els infants que s’hagin apuntat una setmana concreta i vulguin afegir setmanes un cop començat el Casal, podran
fer-ho sempre que hi hagi places disponibles, però no se’ls podrà aplicar el descompte.
* Si alguna família necessita fraccionar en dues parts el pagament, podrà fer-ho comunicant-ho a l’Ajuntament en el moment de fer la
inscripció. (consulteu a l’OMIAC)

Cal adjuntar a la inscripció:
·

Fotocòpia tarja Sanitària del nen/a.

·

Fotocòpia del llibre de vacunes del nen/a.

·

En cas de no estar vacunat/da, cal presentar un escrit signat pel pare/mare/tutor legal fent-ho constar.

Per tal de fer efectiva la inscripció cal que porteu el resguard de l’ingrés indicant:
·

NOM i COGNOMS del nen/a.

·

I com a concepte CASAL D’ESTIU

·

En cas de fraccionar el pagament, indicar-ho (1r o 2n)*

Podeu fer-lo a qualsevol d’aquests comptes:
BBVA

ES46 0182 6035 4402 0173 0056

Caixabank

ES24 2100 0025 3802 0022 7052
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• MATERIAL QUE CAL PORTAR
Cal portar:
-

Roba còmode (i que es pugui embrutar) i calçat esportiu (eviteu les sandàlies)

-

Gorra

-

Motxilla amb aigua i esmorzar

-

En el cas dels infants de p2/p3 roba de recanvi que deixarem a l’escola

-

Bossa per activitats d’aigua (xancletes, tovallola, crema, roba interior per després) El banyador i la crema
caldrà posar-ho a casa.

* La roba ha d’anar marcada amb el nom del nen/a.
No cal portar:
-

Diners

-

Llaminadures

-

Joguines

-

Mòbils i/o consoles

Material específic de cada setmana: a cada bloc temàtic necessitarem material per a poder realitzar les activitats.
Aquest material estarà especificat en el document que rebreu la setmana anterior a l’inici de la setmana però seran
materials de l’estil; rotlles de paper de vàter, ampolles buides, una esponja, diaris...

ALTRES INFORMACIONS

Alguns dels aspectes del Casal estan encara per concretar de manera que aquest document és un punt de partida
que anirà evolucionant en els propers mesos en funció de les inscripcions.
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