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A l’Escola Azorín entenem el Casal d’Estiu com una activitat lúdica i 

educativa que té com a principal objectiu que els nens i les nenes 

gaudeixin del seu temps de lleure d’una manera activa i divertida. 

Durant aquestes 5 setmanes gaudirem de en la temàtica de LES ARTS 

ESCÈNIQUES. A través de tota mena de recursos didàctics construirem 

un món màgic on els nens i nenes aprendran i desenvoluparan 

habilitats de relació, jocs,  esports i activitats diverses. 

Creiem que aquest espai ha de servir per reforçar els vincles de 

solidaritat, respecte i germanor. Per això planifiquem les nostres 

activitats de manera que no només siguin un recull de jocs i tallers sinó 

que més enllà promoguin una oferta educativa integral, amb l’objectiu 

de gaudir del temps de lleure deixant volar la imaginació, descobrint les 

capacitats creatives i fomentant valors solidaris entre els participants. 

 

A l’hora de planificar i organitzar les activitats del Casal tenim en 

compte una sèrie d’objectius determinats prèviament i relacionats amb 

el centre d’interès i amb els objectius bàsics de tot procés i 

aprenentatge: 
 

• Fer del temps de lleure un espai d’aprenentatge i descobriment a 

través d’activitats d’oci. 

• Potenciar l’aprenentatge i el descobriment de coneixements que 

desenvolupen les arts escèniques. 

• Potenciar la cooperació en els jocs i els tallers. 
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• Donar un sentit més enllà de la part educativa i lúdica al temps del 

lleure. 

• Fomentar i valorar la integració i el respecte de totes les persones 

vinculades al Casal. 

• Fomentar el coneixement de totes les parts que formen un 

espectable. 

• Estimular la fantasia. 

Durant el Casal d’estiu es treballarà un centre d’interès com a fil 

conductor. A través d’aquest, aniran apareixen al llarg de les setmanes 

diversos entorns per explorar, descobrir i experimentar, mitjançant 

activitats esportives, jocs, tallers, manualitats, cançons, danses, 

pel·lícules i propostes molt imaginatives. 

Aquesta metodologia ens permet relacionar totes les activitats  entre 

elles i així motivar els nens/es a participar-hi activament, tot 

despertant el seu interès per conèixer, crear i experimentar. 

Mitjançant les arts escèniques podem assolir i treballar l’expressió oral i 

corporal, la memòria, la creativitat ... a l’hora que ens ajudarà a 

millorar la timidesa i passar una estona divertida.  

Les danses, les cançons i l’expressió corporal ens permetran treballar 

d’una forma divertida les capacitats motrius del nostre cos.  

Els tallers ens ajudaran a desenvolupar les capacitats artístiques i 

creatives, tot realitzant activitats plàstiques relacionades amb el centre 

d’interès. 

Moltes de les activitats que es portaran a terme necessitaran una 

preparació prèvia per part dels infants i també de recerca 

d’informació,  per això les TICS (ordinadors, pissarres digitals, càmeres 
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de vídeo ...) també seran un recurs important que s’utilitzarà durant 

aquestes setmanes. 
 

Farem activitats dirigides en anglès, on l’objectiu principal serà 

practicar el llenguatge oral. L’art, la música i els jocs són divertits i 

engrescadors per al nen/a però a més es converteixen en eines 

estratègiques d’ensenyament que desenvolupen l’habilitat d’expressar-se 

en anglès. 
 

Però no tot serà fer activitats, també gaudirem d’estones de relax on 

visionarem pel·lícules i dibuixos relacionats amb el nostre centre 

d’interès.  

 

No ens oblidem que és l’estiu i per tant l’aigua formarà part important 

de les diferents activitats programades: 

 

Dilluns, dimecres i divendres: Natació al Poliesportiu (1r dia 1 de juliol) 

Horari: 9:00 a 10:30h 

Dimarts i dijous: Jocs d’aigua (a l’Escola) 

Horari: 11:30 a 12:30h 

 

 

     Ens espera un gran espectacle!! 

              

            ESCOLA AZORÍN 

8 de maig de 2019 


