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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Què és Cercle?
Cercle és una entitat conformada per professionals del lleure i l’educació provinent
del món cooperatiu que es constitueix com a Fundació l’any 2002, amb la missió de
contribuir al desenvolupament i l’educació integral dels infants.
Com a entitat transformadora promovem activitats que donin resposta a les
necessitats dels nens i nenes del segle XXI, de les seves famílies i de la societat en
general, desenvolupant habilitats, valors i actituds per comprendre i respectar el
món en què vivim. Això s’aborda des d’un enfocament inclusiu, flexible i crític, amb
la intenció d’oferir les mateixes oportunitats als infants ajustant-nos al màxim a les
seves demandes i requeriments específics.
En tant que la Fundació es focalitza en l’àmbit de l’educació en el lleure, la seva
activitat es trasllada als tres àmbits següents:

•

Menjadors escolars: amb l’objectiu de promoure hàbits
d’alimentació equilibrada i saludable, i hàbits d’higiene,
s’aposta per una cuina de proximitat, tot emmarcat en un
ambient de lleure i oci, on a través d’activitats diverses (com
les jornades gastronòmiques) i jocs es treballen aspectes com
la convivència o la socialització dels infants.

•

Activitats extraescolars: organitzem activitats referents a
l’àmbit esportiu (Futbol, Ioga, Escacs, Fem esport o Pàdel), a
l’àmbit cultural i artístic (Anglès, Robòtica, Música, Creativitat i
reciclatge, Batucada, Teatre, Dansa o Patinatge), així com el
servei d’acollida i d’acompanyament.

•

Casals de vacances: els Casals esdevenen una oportunitat
excepcional per compartir experiències i fer territori, a través
d’un munt d’activitats lúdiques que tenen com a finalitat
l’adquisició de valors i actituds, com la iniciativa o la
responsabilitat, en un entorn de diversió i aprenentatge.
1.2. Quins són els objectius de Cercle?

✓ Promocionar l'educació en el lleure d'infants, adolescents i joves,
així com l'animació sociocultural en general oberta a totes les
edats, dirigida a l'atenció de les necessitats socials dels habitants
de la nostra comunitat, promovent activitats de monitoratge i
acompanyament, activitats de lleure, casals d'estiu, sortides i
colònies amb centres recreatius i escolars, i altres activitats
complementàries.
✓ Incorporar la dimensió física, personal (o emocional) i social de
l’infant. Dit amb altres paraules, l’infant té una relació amb els
diversos elements del medi que l’envolta, el que provoca,
inevitablement, unes conseqüències en el seu desenvolupament.
Així doncs, en el nostre escenari no podem obviar aquestes
dimensions, per això tot el que plantegem té una idea global,
procurant el desenvolupament integral de cada infant, tenint en
compte sempre les seves característiques i necessitats personals.
✓ Promoure l’autonomia dels nens i nenes i la construcció de
vivències personals fonamentades en aprenentatges significatius.
✓ Enfocar el temps de lleure des d’una perspectiva multidimensional,
tal com es representa en el gràfic següent:

Gràfic 1. Dimensions a
considerar en l’educació
en el lleure.

Finalment, igual que altres entitats, la Fundació Cercle té definits uns trets d’identitat
que dibuixen el seu marc de treball i guien la tasca, i que alhora serveixen com a
referència per a tots els qui la conformen. A mode de resum, els trets a destacar són
els següents:

•

Els valors són l’eina vertebradora per al nostre treball i la base
del desenvolupament dels infants. La tolerància i el respecte són
condició indispensable que tots i totes hem de posseir, per tal de
conviure i créixer en pau.

•

La implicació personal de tots i totes les participants de les
activitats és la peça clau per al correcte desenvolupament de les
mateixes. Des de la Fundació, vetllem per generar la motivació
que empenyi a complir aquest requisit.

•

Cooperar i compartir és construir. Primerament per poder cooperar
es necessita educar els nens en l’empatia, en conèixer que tots
som diferents. Quan això hagi succeït, es pot començar a
cooperar i compartir. Cal treballar en equip, per tal de compartir
idees, ensenyar coses noves, entre altres. Treballar plegats els
resultats tenen més èxit.

•

Cooperar amb la família. Com un dels principals agents educadors
de cada infant, creiem que és molt important que, tant la família
com l’entitat Cercle, treballin conjuntament i amb un mateix
objectiu: el desenvolupament integral i correcte de cada infant.

•

La cura i conservació del medi ambient. Mitjançant la nostra
proposta treballem la sostenibilitat a través de les “tres R”
(reducció, reutilització i reciclatge), amb l’objectiu d’aconseguir
que les futures generacions gaudeixin d’un entorn més just i
sostenible.

2. PROGRAMACIÓ CASAL D’ESTIU 2022: LES CLAUS DE LA FANTASIA
2.1. Centre d’interès
El casal d’estiu és un espai lúdic amb moltes propostes d’activitats variades (contes,
teatre, jocs, manualitats...) on es treballen generalment els valors, la creativitat, la
convivència etc. Per fer-ho sempre partim d’un centre d’interès com a fil conductor
on hi tenen cabuda totes les activitats plantejades pel dia a dia. Aquest any el
centre d’interès porta per títol: Les claus de la fantasia.
La protagonista del nostre casal d’enguany serà la Wylla, una nena juganera a qui
li encanta anar amunt i avall i que ens recorda a un personatge de llibres molt famós:
en Wally. Li encanta preparar gimcanes i cada setmana ens portarà una clau que
obrirà la porta a un món fantàstic diferent. Pot ser dins d’un conte, una pel·lícula,
una època, un videojoc, una cançó etc... Durant la setmana la Wylla deixarà pistes,
ens prepararà gimcanes, jocs, experiments, esports... per tal que esbrinem on som.
Totes les activitats, jocs i tallers estan pensats i adaptats a les necessitats dels infants
i a la seva franja d'edat.

Quins mons visitarem?
-

Primer setmana (28 juny a l’1 de juliol): Cançó “Viu l’estiu!” del Pot Petit

-

Segona setmana (4 al 8 de juliol): Pel·lícula “Mulan”

-

Tercera setmana (11 al 15 de juliol): Videojoc “Mario Bros”

-

Quarta setmana (18 al 22 de juliol): Conte “De què fa gust la lluna?” de
Michael Grejniec

-

Cinquena setmana (25 al 29 de juliol): Època: la Prehistòria

28 de juny a l’1 de juliol
La primera setmana haurem de descobrir quin és el hit que ens acompanyarà durant
tot el casal, la cançó Viu l’estiu!, del Pot Petit. Ens endinsarem al món de la música,
aprendrem les notes bàsiques, la clau de sol, tocarem diferents instruments, jugarem
fent diferents ritmes, aprendrem la lletra i el ball de la cançó del casal, investigarem
músics reconeguts al llarg dels anys... L’objectiu principal és cultivar l’art de la música
entre tots i totes.
4 al 8 de juliol
La segona setmana prendrà un caire aventurer. Anirem fins a la Xina per convertirnos en herois i heroïnes per fer fora el mal i aconseguir la pau i coneixerem una jove
que vol aconseguir la igualtat de gènere. Ja sabeu què visitarem? Entrarem dins la
pel·lícula de Mulan i coneixerem el setè art. Potenciarem la imaginació dels infants
dins d’aquest món fantàstic, rodarem un petit curtmetratge, farem teatre inclusiu i
viurem aventures dins la cultura xinesa.

11 al 15 de juliol
Vivim en un món tecnològic, és per això que la tercera setmana la dedicarem a
descobrir el món dels videojocs, en concret el d’en Mario Bros. Serà una setmana
marcada per les gimcanes on haurem d’anar superant nivells cada dia. A més
tindrem una activitat extraordinària: farem un Scape Room! Els més grans crearem
un petit canal de Youtube on anirem explicant el dia a dia del casal.
18 al 22 de juliol
Creiem en la importància d’aprendre a treballar en equip, cooperar entre tots i totes
i fomentar el companyerisme, i serà a través del conte De què fa gust la lluna?, que
treballarem tots aquests valors durant la quarta setmana. A més aprofitarem la
història d’aquest conte per aprofundir en els sentiments i les emocions abstractes,
com ara la felicitat, l’amor, la por... i aprendrem a expressar-les. Aquesta setmana
farem activitats i tallers que ens serviran per crear vincles, agafar confiança amb un
mateix, compartir moments i acceptar les persones, siguin com siguin i vinguin d’on
vinguin.
25 al 29 de juliol
L’última setmana del casal farem un viatge en el temps. Aquesta cinquena setmana
viatjarem a la Prehistòria, allà on va començar la humanitat. Treballarem l’evolució
humana, viurem com vivien els nostres avantpassats i trobarem resposta a moltes
preguntes; com es va descobrir el foc? Què menjaven? Què va suposar la invenció
de la roda? Etc. Entre tots farem pintures rupestres, construirem coves i cabanes,
caçarem records viscuts durant el casal...

2.2. Objectius de la proposta
Els objectius generals que definim pel casal d’estiu són els següents:

✓

Potenciar la creativitat i la imaginació dels infants.

✓

Oferir diferents ambients amb propostes de joc adients a totes
les edats.

✓

Experimentar i descobrir a partir d’activitats, gimcanes i
experiments.

✓

Assumir responsabilitats i rutines.

✓

Fomentar el treball en equip.

✓

Conèixer el nostre cos i les nostres emocions i posar-hi paraules.

✓

Treballar els hàbits d’higiene i salut.

✓

Garantir la comunicació i la relació amb les famílies.

✓

Gaudir de l’estiu.

2.3. Metodologia del Casal
El Casal estarà dividit en diferents franges horàries i blocs temàtics. Cada dia tindrà
la mateixa estructura amb la finalitat que els infants la coneguin i els aporti seguretat
i autonomia.
A part de les activitats ordinàries, aquest any els divendres hi haurà activitats
extraordinàries.

-

1 de juliol: sortida matinal pel poble i visita a l’entorn.

-

8 de juliol: excursió de tot el dia al Parc de Torreblanca (Sant Just
Desvern). Agafarem un autocar per anar i tornar.

-

15 de juliol: vindrà l’empresa Gaudire Contingut Creatiu SL a fer un
Scape Room relacionat amb el centre d’interès.

-

Nit del 21 de juliol: passarem UNA NIT AL CASAL! Ens quedarem a dormir
al casal tots junts. Soparem, farem joc de nit, dormirem amb sacs i
l’endemà esmorzarem i seguirem la programació del casal.

-

29 de juliol: celebrarem una festa de cloenda on hi estaran convidats
tots els pares i mares. Berenarem tots junts i farem actuacions.

A més, cada setmana vindrà els dimecres al matí l’empresa Paddle Attack a fer
classes de pàdel des de P5 fins a 6è de 9:30h a 12:30h.

El quadre horari a seguir setmanalment serà el següent:

Les activitats proposades per franges horàries són les següents:
ENS VISITA LA WYLLA: Cada dilluns començarem la setmana introduint el centre
d’interès. La Wylla ens visitarà i ens començarà a donar pistes del món fantàstic en
què ens trobem.
BON DIA/MÚSICA/DANSES: amb l’objectiu d'activar-nos, destinarem la primera
franja horària a aprendre el hit musical del casal tot ballant, movent el cos i fent
exercicis aeròbics.
JOCS/ESPORTS: els infants practicaran

jocs i esports de diferents tipologies, per

gaudir d’una bona estona d’esbarjo, alhora que gaudeixen dels beneficis que
aporta fer exercici físic.
ROBÒTICA: espais TIC. En petits grups, per tal d’aprofitar al màxim els recursos dels
quals disposem, durant un matí es realitzaran activitats mitjançant les noves
tecnologies, com la codificació o la programació de petits robots.

EXPERIMENTS: adequats a cada franja d’edat, els infants descobriran i aprendran
procediments científics tot manipulant diferents objectes.
RACONS/REPTES/AMBIENTS: es proposen tres mirades, en l'àmbit metodològic, en
funció de l’edat dels infants:
- Els racons (P3, P4 i P5) Espais de joc educatiu relacionats amb el Centre
d’Interès. A cada espai es treballa diferents activitats de lleure, així com
arts

plàstiques,

representacions

teatrals,

tallers,

jocs,

música,

manipulació, etc. Al llarg de la setmana, i per petits grups, es va fent
rotació i els infants van passant pels diferents racons. En aquest espai
introduïm els “mini mons”.
- Els reptes (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è) Un repte estimula, emociona, fomenta
l’interès. Es proposaran nous reptes cada setmana, relacionats amb el
Centre d'Interès, que els infants hauran de resoldre. Ho farem a través
de gimcanes, jocs de pistes...
- Els ambients (P3, P4 i P5) Dos matins a la setmana ambientarem un
espai relacionat amb el centre d’interès. Un cop ambientat els infants
deixaran volar la seva imaginació, treballaran el joc simbòlic i el rol
d’encarnar diferents personatges.
ENS MULLEM: hem programat una franja per a fer jocs d’aigua i refrescar-nos abans
d’anar a dinar per combatre la calor de l’estiu.
ENS RELAXEM: després de dinar es recomana fer activitats tranquil·les tant perquè
els infants han de pair el menjar com perquè fa molta calor i cal reposar. Segons el
dia de la setmana es proposa fer jocs de taula, llegir o fer activitats de relaxació
com ara ioga.
TALLERS: a les tardes es proposa realitzar tallers i manualitats que tinguin a veure amb
el centre d’interès. Es tracta de propostes actives, però que no requereixen esforç
físic.

2.4. Dates i horaris de les activitats
Inici del casal: 28 de juny de 2022
Finalització: 29 de juliol de 2022 (possibilitat d’ampliar fins al 5 d’agost si hi ha un
mínim de 20 inscripcions).
Horari: 9 a 17h
Servei d’acollida opcional: 8h a 9h
Lloc: Escola del Mar
Període d’inscripcions: online del 23 de maig al 3 de juny entrant al següent enllaç:
https://forms.gle/3m5mqrdLJEh6a3MBA o enviant un correu electrònic a
fantasiacercle@gmail.com
Enguany oferim dos dies per aquelles famílies que prefereixen fer la inscripció de
manera presencial: 2 i 3 de juny a la Sala M. Roser Carrau.
El servei de menjador serà tipus càtering cuinat per Can Pocurull.
Tarifes setmana completa:
HORARIS CASAL
Acollida

PREUS SETMANA COMPLETA
8h a 9h 14€ / 8.30h a 9h 7€ /tiquet
esporàdic 3€

Casal matí 9h a 13h

49€

Menjador 9h a 15h

84€ / tiquet esporàdic 7€

Casal tarda 9h a 17h

98€

Tarifes setmana curta (del 28 al 1 de juliol):
HORARIS CASAL
Acollida

PREUS SETMANA CURTA
8h a 9h 11€ / 8.30h a 9h 6€ / tiquet
esporàdic 3€

Casal matí 9h a 13h

39€

Menjador 9h a 15h

67€ / tiquet esporàdic 7€

Casal tarda 9h a 17h

79€

* 5% de descompte per famílies monoparentals i nombroses (no inclou acollida ni
servei de menjador)
* Ajuts socials: adreceu-vos a Serveis Socials

