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CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

 

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 la temàtica: 

ESCOLA DE DETECTIUS PRIVATS. A través de tota mena de recursos 

didàctics 

construirem un 

món ple de 

reptes. 

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 un creixement 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. 

Durant el Casal d’estiu es treballarà el 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. 
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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. 

Activitats esportives: 

 

Dilluns, dimecres i divendres: Natació al Poliesportiu (1r dia 29 de juny) 

Horari: 9:00 a 9:40h 

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

Horari: 11:30 a 12:30h 

 

Per tal de formalitzar la inscripció, cal que passeu per 

secretaria per recollir el full i les autoritzacions. 

     Ens espera un gran aventura!! 

              

            ESCOLA AZORÍN 

18 de maig de 2022 


