
UN ESTIU.. . 
Innovador, 

amb compromís social, 
empodera't!   

VIU
L'ESTIU 2022 



VIU L'ESTIU AMB ÀBAC! 
Què hi trobareu?



FONAMENTS DEL PROJECTE 
Propostes i espais de lliure circulació.
Assemblees.
Responsabilitzar-se de tasques comunitàries

AUTOGESTIÓ:

 

Propostes lúdiques i educatives. 
Propostes inclusives. 
Foment de l’esperit crític. 

APRENENTATGES AL LLARG DE LA VIDA: 

 

Jugar, experimentar i compartir.
Activitats 360º.
Sortides a la Natura, piscina i l’entorn proper. 

RECURSOS I EINES:

 

Educació sostenible. 
Activitats de sensibilización. 
Activitats amb compromís social i ApS.  

MIRADA PEDAGÒGICA: 



 descobrirem diferents maneres de jugar a
través dels animals! 

Ens hi acompanyes i juguem junts? 
DESCOBRIM, APRENEM I COMPARTIM.... 

D'ANIMAL A ANIMAL...
JUGO AL CASAL  

Proposta Ed. Infantil



EIX TEMÀTIC  
“"Per a un infant jugar és la possibilitat de retallar un trosset
de món i manipular-lo.”

Francesco Tonucci

Amb el joc els infants exploren, es comuniquen, experimenten,
representen, creen, i aprenen a relacionar-se amb altres
infants. En definitiva és el primer assaig per viure en
societat. 
Ens acopanyes a descobrir i jugar com ho fan els animals?
Reivindiquem el joc com a eina de desenvolupament, amb
mirada d'infant! Descobrirem com juquen els animals i com
juguem nosaltres! 



SETMANA 1: Ballem el ball de l'aliga (JOC CORPORAL I MOVIMENT).
SETMANA 2: En Ludus, el dofí juganer (JOC AMB OBJECTES)
SETMANA 3: L'Akela i els seus amics (JOC SOCIAL I COOPERATIU)
SETMANA 4: Amik, el castor ingenier (JOC DE CONSTRUCCIÓ) 
SETMANA 5: Homo Ludens, (JOC IMAGINATIU I SIMBÒLIC)

PROPOSTES SETMANALS (DEL 27 DE JUNY AL 29 DE JULIOL)



FACTORIA DEL JOC 
Juguem a canviar el món 

 Vine a conèixer-la! 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 



Una proposta per  promoure la creació d’un

espai de joc i d’imaginació, d’investigació i

cooperació, per tal de fomentar la reflexió i

la creativitat dels i de les participants. 

La factoria de jocs, un esipai per reconectar

amb l'acció de jugar i fer-nos promotores del

joc d'abans, d'ara i el futur. 

Juguem per cambiar el món? 

LA FACTORIA DEL JOC



SETMANA 1: JOCS OBLIDATS (RECUPEREM EL JOC DE SEMPRE)

SETMANA 2: JOCS I ANDROMINES, deixem petjada (CREEM JOCS AMB OBJECTES RECUPERATS)

SETMANA 3: JOCS DE CARRER (GAUDIM DE JOCS A PLACES I CARRERS)

SETMANA 4: JOCS DE FIRA (APROPEM LES PROPOSTES DE FIRA A L'ENTORN) 

SETMANA 5: JOCS DEL FUTUR (CONSTRUÏM SOMNIS)

PROPOSTES SETMANALS (DEL 27 DE JUNY AL 29 DE JULIOL)



GRAELLA BASE 



PROPÒSITS EDUCATIUS

 

Estimular la curiositat i l’interès per conèixer
coses noves.
Fomentar el pensament reflexiu, actituds de
col·laboració i capacitat d’autoavaluació.

APRENDRE A CONÈIXER:

Treballar la bona participació en la vida
col·lectiva.
Desenvoluparconsciència col·lectiva davant
dela realitat quotidiana
Respectar l’entorn, els espais i el material.

APRENDRE A CONVIURE:



PROPÒSITS EDUCATIUS

 

Exercitar la creativitat pròpia i entendre la
diferència respecte els altres.
Fer de l’experiència i l’acció el motor de
l’aprenentatge.
Desenvolupar l’autonomia.

APRENDRE A FER:

Facilitar el desenvolupament de totes les
vessants personals de cada nen i nena
(física, intel·lectual, emocional i social), a
través d’una educació integral i activa.
obtenir recursos propis per fer servir el
temps lliure de manera independent i positiva.

APRENDRE A SER:



ASPECTES TÈCNICS
HORARI i PREUS 
JORNADA COMPLETA:
o de dilluns a divendres de 9.00 h a 17:00 h, 108,80 €/setmana.

MITJA JORNADA:
o dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9.00 h a 13.00 h, dijous de 9.00 h a
17.00 h, 71,50 €/setmana.

MITJA JORNADA + DINAR:
o dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9.00 h a 15.00 h, dijous de 9.00 h a
17.00 h, 99,80  €/setmana.

SERVEI DE MATINERS:
o de dilluns a divendres de 8.00 h a 9.00 h, 12,30 €/setmana.

SERVEI DE PIC-NIC PER A LES SORTIDES:
o 4 €/setmana

Les famílies no sòcies de l'AFA tindran un sobrecost de 5 €/setmana per
inscripció.



ASPECTES TÈCNICS
DESCOMPTES:
o 5% de descompte a partir de la 4a setmana.
o 5% de descompte per la inscripció de 2 o més germans/nes.

*El servei de matiners i el servei de PIC-NIC no té cap descompte.
*Els descomptes no són acumulables.

Dates de cobrament de rebuts.
o de l'1 al 5 de juny: 50 € corresponent a la bestreta del Casal.
o del 27 al 30 de juny: l'import restant.

A causa de les despeses que es generen, els rebuts tornats tindran una despesa
de retorn de 10 €.

Les famílies no sòcies de l'AFA tindran un sobrecost de 5 €/setmana per
inscripció.

Baixes tramitades per raons mèdiques es retornarà el 50% de l'import final amb
justificant mèdic que especifiqui la impossibilitat de dur a terme l'activitat.



ASPECTES TÈCNICS

Infants de 3 a 12 anys. (Ed. Infantil) 

En línia: del 23 d'abril al 21 de maig. Enllaç: www.abacserveis.com/casals 

DESTINATARIS DEL PROJECTE

LLOC: Escola ASSÍS de la Plaça, 35, 08330

INSCRIPCIONS: 

 



RAONS PER INSCRIURE-S'HI
1 nit de casal amb esmorzar  inclòs.  
Sortides per l'entorn proper.
Gimcanes, jocs d’aigua, tallers, experimentació....
Polseres de seguretat i samarreta del casal.
Activitats amb mirada 360º d’intercanvi amb
experts de l’entorn.
Activitats extraordinàries a l’escola

El casal com a espai g
enerador 

de canvi:

Reduir el consum d’energia 
de les inst

al·lacions.

Reduir el consum d’aigua i e
l seu

malbaratam
ent.

Promovem una correcta gestió d
e residus 

i 

 eduquem els usuar
is sobre la

 nostra pe
tjada 

 ecològica.

Potenciem les activitats pe
dagògiques

 de

coneixement i resp
ecte de l’ent

orn natur
al.

Incorporem una cuina soste
nible i de

proximitat.

CASAL sostenible
 i respectuós amb el medi

natural


