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PROJECTE EDUCATIU CASAL D’ESTIU 2015 

El centre d’interès durant el casal dels mesos d’agost i setembre consistirà en un viatge a través del 

temps, descobrint les etapes més significatives de la història de l’home, enfocades cap al nostre 

territori, acompanyats de  personatges que ens ajudaran a descobrir-les. Així coneixerem 

Barcelona, des de l’època prehistòrica fins a arribar a la ciutat de la que tots podem gaudir ara. 

Aquest gran viatge, a través de més de 4.000 anys d’història, s’inicia amb la visita inesperada de la 

Doctora Herminia Tictac que demanarà ajuda als nens i nenes del Casal per poder acabar el seu 

gran projecte, fabricar “La fantàstica e increïble màquina del temps”. Així mateix ens explicarà que, 

per tal de poder dur a terme aquest viatge, necessita molta informació per no equivocar-se a l’hora 

de fer els càlculs, d’on i en quin moment de la història de Barcelona volem aterrar, quines coses ens 

hem d’en dur i què ens trobarem quan arribem. Per a tot això és necessari fer un treball de camp, 

rigorós i minuciós que ella sola no pot realitzar. 

 Aquest emocionant i increïble viatge serà guiat i dinamitzat per la visita d’un personatge cada 

setmana, corresponent a l’època que estem treballant i que permetrà als nens i nenes introduir-se 

en la història de la ciutat, d’una forma lúdica i imaginativa alhora que educativa.  

Evolució de l’eix temàtic per setmanes:  

Els períodes treballats seran els següents:  

 1r Torn: Introducció. Realitzarem activitats adreçades a introduir el centre d’interès, 

coneixerem al nostre personatge, la Dra Herminia Tictac i construirem la màquina del temps.   

 2n Torn: L’època prehistòrica.: Arribem a la prehistòria en el moment que descobreixen 

l’agricultura. Realitzarem entre d’altres activitats un taller de fang. 

 3r Torn: L’edat antiga: La nostra màquina arribarà a Barcelona a l’època on hi habitaven els 

romans i ens convertirem en veritables ciutadans de la metròpolis de Barcino. 

 4rt Torn: L’època Medieval: Ja hem arribat a la Barcelona Medieval i coneixerem a veritables 

cavallers! 

 5è Torn: L’època Moderna: Qui eren els bandolers? On s’amagaven? Això i moltes coses 

més descobrirem quan arribem a l’edat Moderna. 

 6è Torn: L’època actual: Ja tornem! Quantes coses hem aprés! Però encara ens queda 

gaudir de les noves tecnologies, dels jocs olímpics... i acomiadar-nos d’aquest fantàstic 

estiu! 

Objectius generals del casal: 

o Treball de valors tant importants com la companyonia, la solidaritat, el respecte en vers 

els altres, la generositat... 
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o Treball d’hàbits com l’ordre, la puntualitat, el treball en equip,.. 

o Treball de recursos personals com la creativitat, el coneixement d’un mateix, l’acceptació 

dels nostres límits,... 

o Que els nens aprenguin mentre gaudeixen del seu temps lliure.  

o Aprendre a respectar les normes del joc. 

o Facilitar el desenvolupament de totes les vessants personals de cada infant (física, 

mental, espiritual i sentimental.).  

o Fomentar un ambient d’igualtat i convivència plena participant d’un marc on ells són els 

protagonistes de l’educació.  

o Fer de l’experiència i l’acció el motor de l’aprenentatge per tal que aquest, sigui més 

significatiu.  

Objectius del centre d’interès:  

 Donar a conèixer la ciutat i el barri on viuen els nens.  

 Treballar la historia des d’una perspectiva dinàmica i lúdica focalitzant-nos, no només en 

dates i fets històrics, sinó, entenent la cultura, la societat i la forma de vida en la quotidianitat  

de cada època esmentada.  

 Aconseguir una visió global de l’evolució de la ciutat, entenent la Barcelona actual a partir de 

la Barcelona del passat.  

 Aprendre a respectar i estimar el nostre entorn més proper (barri i ciutat). 

 Adquirir actituds positives vers l’home d’altres temps. 

 Donar a conèixer els esforços dels nostres avantpassats per millorar dia a dia la seva 

qualitat de vida.  

 Fomentar l’observació del entorn natural i cultural més proper. 

 Fomentar la imaginació i la creativitat a través del llegat que ens han fet els nostres 

avantpassats.  

 Potenciar la curiositat i el desig per la investigació.  

 Fomentar i afavorir el desenvolupament de la personalitat del nen i les seves capacitats 

físiques , mitjançant l’expressió corporal i l’esport. 

 Potenciar les habilitats i capacitats físiques bàsiques.  

ORGANITZACIÓ TEMPORAL 

Horari base: 

 9.00 a 9.10h  Entrada dels nens i nenes. 

 9.10 a 10.30h  Activitat del matí (Arribada del personatge, tallers..). 

 10.30 a 11.00h Esmorzar i esbarjo. 
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 11.00 a 12.00h Activitats organitzades (Tallers, “Esport al barri”). 

 12.00 a 13.00 Jocs d’aigua. 

 13.00 a 13.10  Sortida dels nens i nenes del matí. 

 13.00 a 14.00  Dinar. 

 14.00 a 14.45 Temps lliure, migdiada, jocs de taula. 

 14.45 a 16.45 Activitat de la tarda (Jocs organitzats, tallers de cuina en anglès...). 

 16.45 a 17.00  Endreç i neteja personal. 

 17.00  Sortida. 

Organització setmanal 

Un matí de cada setmana, ens aproparem als recursos del barri, on els nens i nenes del Casal 

podran gaudir de “Un temps d’esport”. Aquesta iniciativa permetrà donar a conèixer i gaudir  

d’aquells espais que el propi barri disposa.  

El casal inclou dues sortides de tot el dia cada setmana: una d’elles a la piscina i l’altra serà una 

sortida cultural en relació al centre d’interès de la setmana corresponent. Tots els desplaçaments es 

realitzaran amb autocar.  

Una tarda a la setmana durem a terme la activitat de “Taller de cuina en anglès” on els nens i les 

nenes del Casal faran durant aquesta estona immersió en la llengua anglesa. 

Els nens es podran inscriure en: 

.Horari de matí: de 9.00 a 13.00, on s’inclouen dos dies de jornada completa, corresponent 

els dies de sortida cultural i de piscina. 

.Horari de jornada complerta: de 9.00 a 17.00h. 
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PROGAMACIÓ SETMANAL PROVISIONAL 
 

1r TORN ( Del 3 al 7 d’agost): INTRODUCCIÓ 

Jocs de cohesió i 
aparició personatge 

+ Jocs d’aigua 
------------------------ 
Joc de pistes per 

trobar els plànols de 
la màquina. 

 

Taller:  Construcció 
de la màquina del 

temps 
+Jocs d’aigua 

------------------------- 
Taller de cuina en 

anglès: 
Taller: acabem la 

màquina del temps 

PISCINA 

Esport al barri: 
+Jocs d’aigua 

------------------------- 
Cinefòrum: “Las 

aventuras de 
Peabody y 
Sherman” 

Sortida 
temàtica: 
Parc de 

l’Oreneta 

2n TORN (Del 10 al 14 d’agost): PREHISTÒRIA 

Jocs de cohesió i 
aparició personatge 

+ Jocs d’aigua 
------------------------- 

Taller de fang 
 

Gimcana del 
Nòmada 

------------------------- 
Taller de cuina en 

anglès: 
Taller: Descobrim 

l’agricultura. 

PISCINA 

Esport al barri: 
Escalada 

------------------------- 
Cinefòrum: “Els 

Croods” 

 
 

Sortida 
temàtica 

Les mines de 
Gavà 

3r TORN (Del 17 al 21 d’agost): EDAT ANTIGA 

Jocs de cohesió i 
aparició personatge 

+ Jocs d’aigua 
------------------------- 
Ens convertim en 

romans. 
 

Gimcana romana 
------------------------- 
Taller de cuina en 
anglès: columna 

romana amb fruites. 
Taller: Fem el 
nostre mosaic. 

PISCINA 

Esport al barri: 
Atletisme 

------------------------ 
Cinefòrum: 
“Hércules” 

Museu 
d’història de la 

Ciutat de 
Barcelona + 

dinar al parc de 
la ciutadella 

4t TORN (Del 24 al 28 d’agost): EDAT MITJANA 

Jocs de cohesió i 
aparició personatge 

+ Jocs d’aigua 
-------------------------- 

Taller: Fès el teu 
escut! 

 

Torneig del bon 
cavaller 

------------------------- 
Taller de cuina en 

anglès: 
Taller: Vidrieres 

gòtiques. 
 

PISCINA 

Esport al barri: 
Esgrima 

------------------------- 
Cinefòrum: 

“Brave”, 
“Entrenando a tu 

dragón” o “El 
jorobado de Notre-

Dame” 

Sortida 
temàtica: 
Castell de 

Gelida 

5è TORN (Del 31 d’agost al 4 de setembre):  EDAT MODERNA 

Jocs de cohesió i 
aparició personatge 

+ Jocs d’aigua 
-------------------------- 
Taller: “Fem un teler 

Gimcana coneixem 
l’època moderna 

-------------------------- 
Taller de cuina en 
anglès: pastís de 

patata. 
Taller: La terra és 

rodona. 
 

PISCINA 

Esport al barri: 
Cursa d’orientació 

 
------------------------- 

 
Cinefòrum: 

“Pocahontas” 

Parc natural de 
Collserola 

(Gimcana dels 
Bandolers 
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6è TORN (Del 7 al 10 de setembre): ÈPOCA CONTEMPORÀNIA 

Jocs de cohesió i 
aparició personatge 

+ Jocs d’aigua 
-------------------------- 
Preparació Libdup 

+ 
Taller: “Fem un 

estel” 

Gravació del Lib 
Dup 

------------------------- 
Taller de cuina en 
anglès: Trenet dolç 

 
Taller: “Fem un 

estel” 

PISCINA 

Esport al barri: 
Bèlit 

------------------------- 
Cinefòrum: “Wall-e” 
Festa de cloenda 

FESTA 

 

  
ACTIVITATS: 

- TALLERS: 

o Construcció de la màquina del temps: Taller de manualitats on es treballarà el 

treball en equip, la creativitat, l’ús de materials plàstics divers, diferents tècniques 

d’arts plàstiques... 

o Taller d’agricultura: On durem  terme el nostre petit hort 

o Taller de disfresses de romans: Treballant la creativitat, la originalitat, l’elaboració 

de disfresses a partir de les nostres mans... 

o Construcció d’un mosaic: Coneixement de la tècnica de elaboració de mosaics, 

motricitat fina... 

o Construcció d’un escut: Treballant la creativitat, la originalitat, l’elaboració 

d’objectes a partir de les nostres mans... 

o Construcció de vidrieres gòtiques: Coneixement de la tècnica de elaboració de 

vidrieres, motricitat fina... 

o Construcció d’un teler: Aprenem a construir un teler i com s’utilitza. 

o Construcció d’un estel: Aprenem a construir un estel i com podem jugar amb ell. 

 

- CINEFÒRUM: L’Activitat de Cinefòrum, requereix un treball previ per part de l’equip de 

educadors, que consisteix en explicar la sinopsis de la pel·lícula, i donar uns imputs per tal 

de que els nens i les nenes estiguin atents durant la projecció. 

Després els educadors faran una sèrie de preguntes, motivant als participant a que partint 

sobre el que han entès i donin la seva opinió. No es tracta d’una activitat que s’inicia i 

finalitza amb la projecció de la pel·lícula, el més important és treballar el contingut de la 

mateixa, el seu missatge, els valors dels quals es parlen, la capacitat de comunicació dels 

nens, que aprenguin a escoltar als demés a saber guardar torn de paraula... 
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- TALLER DE CUINA EN ANGLÈS: L’ Objectiu principal d’aquesta activitat es dedicar una 

estona cada setmana del Casal a dur a terme una immersió lingüística en anglès, aprofitant 

una activitat lúdica i divertida pels nens a l’hora que aprenen petites receptes de cuina.  

 

- JOCS ORGANITZATS 

o Gimcanes, relacionades amb el centre d’interès setmanal 

o Jocs d’aigua: Jocs per refrescar-nos i gaudir d’una estona de diversió. sempre sota 

la supervisió dels educadors, per tal de no fer un mal ús de l’aigua 

o Jocs de cohesió: Es duran a terme el primer dia de la setmana, amb la finalitat de 

unir al grup i introduir als nens que s’incorporin aquella setmana al casal. 

 

- ESPORT AL BARRI Un matí de cada setmana, ens aproparem als  recursos del nostre 

barri, on als nens i nenes del casal desenvoluparan un esport específic (Esport al Barri). 

Aquesta iniciativa permetrà donar a conèixer i gaudir  d’aquells espais que el entorn més 

proper ens proporciona. 

o Escalada 

o Atletisme 

o Esgrima 

o Cursa d’orientació 

o Bèlit 

 

- SORTIDES: Cada setmana es duran a terme dos sortides. Una a la piscina i una altra 

relacionada amb el centre d’interès. 

o Parc de l’Oreneta 

o Les Mines de Gavà 

o Museu d’història de la ciutat de Barcelona 

o Castell de Gelida 

o Parc Natural de Collserola 

NIT DEL CASAL:  Durant el Casal, s’organitzarà una nit a l’escola, amb els nens inscrits de 

primària. Activitat lúdica i molt divertida que afavoreix la socialització entre els nens i nenes i les 

seves relacions en situacions no habituals per a ells. Activitat on els nens gaudiran d’una nit 

diferent, plena de sorpreses. 
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HORARI I PREUS 

Servei d’acollida: De 8.00 a 9.00h 3€/dia 12€/setmana 

Horari de matí: De 9.00 a 13.00h. (Inclou dos dies de 9.00 a 17.00h): 81€/setmana 

Horari de matí amb dinar: De 9.00 a 15.00h: (Inclou dos dies de 9.00 a 17.00h): 108€ 

Horari de jornada complerta: De 9.00 a 17.00h 124€/setmana 

La setmana del 7 al 10 de setembre (4 dies) 

Servei d’acollida: De 8.00 a 9.00h 3€/dia 9.6€/setmana 

Horari de matí: De 9.0 a 13.00h. (Inclou dos dies de 9.00 a 17.00h): 65€/setmana 

Horari de matí amb dinar: De 9.00 a 15.00h: (Inclou dos dies de 9.00 a 17.00h): 86.40€ 

Horari de jornada complerta: De 9.00 a 17.00h: 99.20€/setmana 

Aquest preus inclouen 

- Àmbit educatiu: 

o Projecte educatiu del Casal 

o Coordinació i seguiment per part d’àbac 

o Dossier i preparació de l’equip de educadors 

- Àmbit de gestió 

o Elecció de l’equip segons criteris de formació i idoneïtat 

o Gestió de la contractació, substitucions per ILT, ... 

o Gestió de rebuts, impagats, ... 

o Homologacions, tasques administratives. 

o Inscripció, tramitació de beques. 

- Àmbit de propaganda e informació 

o Díptics informatius per a tots els nens de l’escola 

o Cartells informatius 

o Reunió informativa a les famílies. 

- Desenvolupament del Casal 

o Material necessari per dur a terme les activitats 

o Autocars per a totes les sortides 

o Entrades a la piscina i altres de tipus cultural 

o Dinar per els nens que es quedin a jornada complerta i per els nens de 9.00 a 13.00 

els dies de les sortides. 

o Enquesta de valoració del Casal i memòria 

o Activitat extraordinària “Nit del Casal” 
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