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EL CASAL
LES TARDES DE JUNY CAPICUA són una
opció educativa que planteja una proposta
de vacances per als més menuts, la qual a
més de representar un suport a les famílies,
suposa una eina pedagògica, lúdica i
cultural que serveix per treballar una sèrie
de valors transversals.
Partim del punt que el casal es porta a terme
durant les tardes de festa dels nens i nenes
les quals són una oportunitat per omplir
el temps lliure amb espais de descans i
passivitat, o bé amb temps actiu: lleure. Per
tant, el casal és un temps de lleure dins
del temps lliure.
El casal que proposem té per objectiu
descansar, divertir-se i desenvolupar-se. Es
porten a terme aquests objectius a partir del
treball d’autonomia del nen/a i de diferents
vivències plaents.
Tot el treball que es realitza té com a finalitat
l’educació en valors necessaris per a establir
una bona convivència i desenvolupar bones
relacions.
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OBJECTIUS GENERALS

Desenvolupar el creixement integral i la
interrelació dels infants a través
de la vivència del temps de lleure.
Elaborar diferents objectes amb materials
diversos.
Divertir-se mitjançant l’aprenentatge i la
convivència amb la resta de
companys/es.
Compartir el material respectant la resta
d’iguals.
Fomentar la imaginació i la creació a través
de les pròpies capacitats i recursos mitjançant
una educació multi disciplinar.
Cooperar en les activitats en grup, afavorint
les relacions interpersonals.
Promoure entre els nens i nenes unes normes
de convivència i respecte mutu.
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ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA
El mètode educatiu és el que dóna sentit a les activitats de lleure i té una finalitat educativa
engrescadora i participativa. Treballarem entorn un centre d’interès.
El centre d’interès agrupa activitats i continguts al voltant d’un tema central.
A més del centre d’interès necessitem un eix d’animació. Es tracta del fil conductor, amb
elements més o menys imaginaris, sobreposat a les activitats, que els lliga, els hi dóna
sentit i les fa atraients. L’eix d’animació és l’element motivacional, l’estímul.
A l’hora d’escollir-lo s’ha de tenir en compte l’edat dels subjectes, ja que si va dirigit als
més petits, pot ser de caràcter fantàstic, mentre que si va dirigit als grans, ha de ser més
real, històric, llegendari, etc. També cal tenir en compte les qüestions relacionades amb
les activitats: recursos econòmics, materials, espais, temps de dedicació, nombre de
monitors/es, etc.
PARTICIPANTS
El casal va dirigit a nens i nenes de 3 a 12 anys.
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TIPOLOGÍA D’ACTIVITATS

ACOLLIDA

JOCS

La primera mitja hora de la tarda els
nens i nenes poden gaudir d’un espai de
ludoteca amb jocs, dibuixos per pintar... per
esperar l’arribada de tots els nens i nenes i
aconseguir una estona més de digestió.

També estan relacionats amb el centre
d’interès i poden ser de molts tipus
diferents: cooperatius, de competició,
d’expressió, de ritme, d’interior, d’exterior,
de diferents cultures...

ACTIVITATS EN ANGLÈS

DANSES

Consisteix en fer jocs traduïts a l’anglès,
cantar cançons, mirar algun esquetx o
capítol d’alguna saga de dibuixos...

Durant aquests dies realitzarem alguna
dansa senzilla i cantarem cançons per
conèixer més la nostra cultura.

MANUALITATS
Són tallers fets a mà relacionats amb el centre d’interès i amb algun dels seus eixos
principals. Aquests treballs potencien la creativitat i la imaginació dels infants i també
ajuden a la millora i precisió de la motricitat fina.
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RECURSOS MATERIALS
En les tardes de Juny CapiCua, necessitem la col·laboració o coordinació amb l’escola en
qüestió per tal que aquesta cedeixi un equipament per tal que l’activitat es pugui realitzar.
Al ser una activitat beneficiosa per ambdues parts, creiem que posar-se d’acord en les
condicions d’ús de l’emplaçament ha de ser bàsic pel bon funcionament.
L’empresa es farà càrrec del manteniment, del bon ús i del respecte cap a les instal·lacions,
assumint el cost de qualsevol desperfecte que es pogués generar.
Per a un correcte funcionament de l’activitat que presentem, la ubicació que es necessita
és una instal·lació la qual actuï d’aixopluc i defensa enfront del mal temps la qual disposi
de:
Una aula on poder treballar amb taules i cadires
Instal·lació elèctrica
Lavabos i aigua corrent
Una zona a l’aire lliure on tenir una zona d’esbarjo i poder realitzar activitats.
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EQUIP DIRIGENT I PLANNING
EQUIP
L’equip de responsables del casal, està
format per un director d’activitats en el lleure
infantil i juvenil i monitors/es degudament
titulats (amb una ràtio d’1 a 10 en fraccions
de 4, segons estableix la normativa del
Decret 267/2016 de 5 de juliol). A més
comptarem amb la col·laboració, si s’escau,
d’un grup de monitors en pràctiques, per
tal que aquests adquireixin confiança,
responsabilitats i experiència en el lleure
per obtenir la titulació corresponent.

PLANNING
Exemplificació d’activitats en una setmana de casal

15.00 h
15.30 h
15.30 h
16.30 h
16.30 h
17.00 h
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GIMKANA

SENYALS DE
PISTA

PRESENTACIÓ
CONTAEIX
CONTES AMB
ANIMACIÓ
TITELLES

JOCS ESPORTIUS OLIMPÍADES

JOCS
D’AIGUA

LA GIMKANA
ESBOJJARRADA

JOCS
D’AIGUA

BERENAR

LES GRANS

Si tens qualsevol pregunta o vols fer-nos alguna consulta,
no dubtis en contactar amb nosaltres. Estarem encantats
de poder atendre la teva trucada o de respondre a
través de correu electrònic.

DIRECCIONS DIGITALS
info@serveiscapicua.cat
www.serveiscapicua.cat

ON ENS POTS TROBAR?
C/ del Rec nº 3 - Montbrió del Camp
43340 - Tarragona

TELÈFONS
977 826 109
630 149 781
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