CASAL ESTIU 2021
nova electra
INFORMACIÓ FAMÍLIES

WWW.RECRESPORT.NET
extraescolars@recresport.net
675 465 413

CASALS
D'ESTIU
2021

RECRESPORT
Ens avala una experiència de més de 12 anys
organitzant casals de lleure, campus esportius,
extraescolars etc.
Recresport entén els casals d’estiu com una
activitat lúdica i educativa que té com a
principal objectiu que els nens i nenes
gaudeixin del seu temps de lleure d’una
manera activa i divertida, i aprenguin i
experimentin amb activitats que normalment
queden fora de les aules.
Per això, les nostres activitats es programen i
planifiquen de manera que no solament siguin
un recull de jocs, tallers i excursions, sinó que,
més enllà, ofereixin una oferta educativa
integral amb l’objectiu de gaudir del temps de
lleure deixant volar la imaginació, descobrint
les nostres capacitats creatives i fomentant
valors solidaris entre els i les participants.

MISSIÓ

Promoure activitats que permetin als alumnes
tenir una participació activa i dinàmica en la
Societat, enfortint el procés d'aprenentatge
sempre amb entusiasme i de manera divertida
en un entorn lúdic ajudant al creixement
personal dels nens/es.

... AJUDANT AL
CREIXEMENT
PERSONAL DELS
NENS/ES.

SOLIDARITAT

amb els altres nens/es. Aprendre a ser solidaris
amb totes les persones del Casal, ajudant los
en tot el que necessitin.

EMPATIA

Saber posar-se en la situació dels altres. Veure
que necessitats poden tenir i com els afecten
les coses que els puguin passar.

TREBALL EN EQUIP

En els Casals d’estiu es realitzen activitats i tallers en
equip que fomenten aquest aspecte. Els nens/es han de
col·laborar entre ells per aconseguir els objectius
d’aquestes activitats.

RESPECTE

Respectar els seus companys, als monitors i a
l’espai on es realitzen les activitats.

"SOLIRADITAT,
EMPATIA, TREBALL EN
EQUIP I RESPECTE"

OBJECTIUS
/ OBJECTIUS GENERALS

/ OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Crear un ambient en el qual els nens/es
gaudeixin del casal, divertint-se,
desenvolupant-se i relacionant-se, afavorint
així el treball en grup i el respecte entre els
companys/es.

1. Educar als nens i nenes del casal d’una forma
interactiva i divertida, potenciant la formació
de valors com la solidaritat, la tolerància, la
llibertat i el respecte envers aquesta, la
consciència de diversitat i la protecció i el
respecte al medi ambient i potenciar la seva
consciència ecològica.

2. Potenciar la imaginació i la creativitat dels
infants a través de jocs, esports, dinàmiques i
treballs manuals.

2. Estimular el desenvolupament social dels
infants, ajudant-los a reafirmar la seva pròpia
identitat com a persona i fomentant la cohesió
i el treball en equip, ensenyant-los a ser crítics i
constructius amb la societat, però també amb
ells mateixos.
3. Crear un mètode de treball tant actiu com
interactiu, mitjançant el descobriment i la
reflexió a través dels jocs, fent servir el casal
com una eina educativa amb característiques
pròpies, l’objectiu final del qual serà fomentar
la integració i el respecte dels infants pel medi
natural i humà que els envolta,
4. Apropar els infants a l’acceptació de la
diferència i aprendre a viure amb diversitat ja
que convivim en una societat on cadascú és
diferent dels altres.
5. Fomentar els hàbits d’higiene davant la
situació covid-19.

D’AQUESTS OBJECTIUS SE’N DERIVARAN UNA SÈRIE D’ACTIVITATS QUE
DESENVOLUPARÀN L’EQUIP DE MONITORS/ES DEL CASAL D’ESTIU PER
TAL DE QUE SIGUI UN PROJECTE DE TOTS ELS MONITORS I INFANTS.

CENTRE D'INTÈRES
TEMÀTIQUES SETMANALS

01

L’ENIGMA DE CLEOPATRA

02

AVENTURA’T AMB SASHA

03

CAVALLERS DEL REI ARTUR

04

HOUSTON US NECESSITEM !!!

05

VIU L’ESPORT I EL BALL

1ª Setmana del 28 de juny al 2 de juliol

2a Setmana del 6 de juliol al 9 de juliol

3ª Setmana del 12 de Juliol al 16 de Juliol

4ª Setmana del 19 de Juliol al 23 de Juliol

5ª setmana del 26 de Juliol al 30 de Juliol

Voleu convertir-vos en arqueòlegs i
desxifrar els antics jeroglífics i Enigmes de
la Faraona? Doncs aquest és el vostre
centre, a Explorar!!

Hi ha alguna manera més divertida per
conèixer el medi natural que fent activitats
de lleure? Sortida al bosc, un dia amb
rodes, taller d’aromes i cuina...

En un món de creuades, feudalismes,
noblesa i clergat, tindrem una Missió:
preparar-nos pel gran Torneig dels Senyors
Feudals. Aconseguirem ser nomenats
cavallers del rei Artur?

La NASA necessita fitxar nous astronautes.
La selecció que faran els seus científics
consisteix en entrenaments !!
Galàctics, gimcanes d’aigua i la gran prova
final: construir l’Apol·lo 11!

Proves de resistència, agilitat i jocs de grup
on es potenciarà l’esperit Esportiu, d’auto
superació i d’equip, balls , coreografies i
molt més....

CENTRE D'INTÈRES

EXEMPLE DE PROGRAMACIÓ
SETMANAL

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

08.00
08.45

ACOLLIDA MATINAL

08.45
09.15

ENTRADA ESGLAONADA, PROTOCOL COVID I BENVINGUDA

DIVENDRES

09.15
10.00

JOCS DE
CONEIXENÇA

ACTIVITAT
DEL CI

ACTIVITAT
DEL CI

JOCS
MUSICALS

SORTIDA DE
MATÍ

10.00
10.30

1A ACTIVITAT
DEL CI

JOC DE PISTES

A BALLAR!!!

RELLEUS I
COMPETICIONS

SORTIDA DE
MATÍ

10.30
11.00

HIGIENE I ESMORZAR

11.00
12.00

JOCS
ESPORTIUS

FEM UNA
PIRÀMIDE

MASTERCHEF

TALLER
AROMATIC

SORTIDA DE
MATÍ

12.00
12.45

WATER GAME

WATER GAME

JOCS D'EGIPTE

WATER GAME

SORTIDA DE
MATÍ

13.00

HIGIENE I COMIAT AL GRUP DE MATÍ

13.00
15.00

PROTOCOL COVID I DINAR

15.00
15.30

JOCS DE
TAULA

JOC
LLIURE

JOCS DE
TAULA

JOC
LLIURE

JOCS DE
TAULA

15.30
16.30

BALL AMB
RELACIÓ AL CI

SOM
CASTELLERS

TEATRE

GIMCANA
TEMÀTICA

ZUMBA

16.30
17.00

HIGIENE I SORTIDA ESGLAONADA

