CASAL ARTÍSTIC 2018 (3r a 5è)
del 25 de juny al 31 de juliol
CASAL ARTÍSTIC
Estimades famílies: Des de l’Ajuntament de Vacarisses i l’Eina SCCL estem preparant
les activitats d'estiu d'aquest any. Fem una proposta de Casal Artístic adreçat als
infants de 3r a 5è.

Reunió de pares i mares
Es faran dues reunions. La primera, el dia 8 de maig a les 18,45 hores al Casal de
Cultura per presentar les activitats i resoldre dubtes, i la segona reunió el 19 de juny a
19.00 hores al Gimnàs de l’Escola, un cop tancades les inscripcions, per presentar
l’equip, la Guia del Casal, els grups, etc.

El Centre d’Interès
«L’art, una manera de entendre la vida»: En el procés de seleccionar, interpretar i
reformar aquells elements, l’infant ens proporciona una part de ell/ella mateix/a: com
pensa, com sent i com veu.
Es tracta de gaudir d’experiències creatives, amb la finalitat d’aprendre o
perfeccionar una tècnica concreta, i per conèixer, apropar-se a aquestes i entendreles com a eina durant un procés de treball obert i flexible. Un procés on la pregunta,
el diàleg, la decisió, l’error i l’encert tenen tot el protagonisme.
Un ambient creatiu potenciar{ la curiositat, fomentar{ l’autoavaluació, potenciar{
l’autoaprenentatge, buscar{ crear un clima de llibertat, comunicació i afecte en el
grup d’infants, flexibilitzarà les nostres actituds davant dels conflictes.

El Centre d’Interès

L’ESTIU

El Casal d’Estiu, i el Casal Esportiu son un espai de vacances i de trencament de la
rutina di{ria dels infants al llarg del curs. L’educació en el lleure i l’esport permet
viure experiències vitals lúdiques i creatives i situa l’educació en valors en un nivell
de vivència personal intensa. Mitjançant les activitats, es treballa la formació
integral dels infants: física, emocional, creativa, autonomia personal i relacionals.
Aquest Casal de Vacarisses 2018 est{ adreçat a infants de P3 a 5è, aquest any i
tenint en compte la bona valoració que en feien tant els infants com les famílies
tornarem a gaudir de talleristes amb especialització. És per aquest motiu que al
Casals que van de 1er a 5è contaran amb talleristes i tècnics esportius per donar-li
aquesta especialització.
La proposta que us fem, per que els vostres infants puguin gaudir d’un estiu
inoblidable i diferent és:
Pels infants de P3 a P5 treballarem el Centre d'Interès “L’Ot Aventurer”. L’Ot viu al
poble de Pedrarisses i el que més l’agrada del molt és llegir i escoltar les històries
de l’avi del Roger el seu amic. L’avi Tonet va ser mariner i moltes vegades ha estat a
països i continents molt llunyans. Des d’Amèrica fins a Oceania anirem descobrint
les meravelles que existeixen al món, coneixerem els trets més característics
d’aquests continents i ens aproparem a la seva cultura, música, vestits típics, cuina
etc... Vols venir a fer una volta al món amb nosaltres?

Pels infants de 1er i 2on us proposem un Casal Artístic, on cada setmana
treballarem un Art, farem Cinema, Circ, Dansa, Escultura i pintura i Teatre.

Organització dels dies

I pels infants de 3er a 5è. Fem una doble proposta, proposem un Casal Artístic, on
cada setmana treballarem un Art, farem Cinema, Circ, Dansa, Escultura i pintura i
Teatre. I un Casal Esportiu, cada setmana farem Iniciació al patinatge en línia,
Basquet tècnic, Piscina tècnica, Futbol Sala tècnic, Tir en arc i Piscina lúdica.

L’organització del casal es fa de manera setmanal, amb els horaris, els espais i les
activitats que es desenvoluparan. A l’inici del casal rebreu el calendari amb les
activitats programades. El lloc on es realitzarà el Casal serà a l’Escola Pau
Casals/Escola Font de l'Orpina de Vacarisses.

Abans d’iniciar el Casal rebreu la Guia del Casal amb la informació, la descripció, els
objectius i les activitats dels centre d’interès. Tant els talleristes, els tècnics
esportius i l’equip de monitors i monitores són gent preparada i amb experiència
a les seves activitats i en el Lleure respectivament.

CASAL ARTÍSTIC 2018 (3r a 5è)
del 25 de juny al 31 de juliol
Setmana 1: Teatre. Fer teatre és jugar, inventar personatges, idear situacions,
històries, i viure experiències inimaginables. Totes aquestes qualitats són innates en
els infants i, amb el teatre, el que intentem és potenciar aquesta característica
infantil. Es tracta, doncs, de conservar aquest joc i, al mateix temps, aprofitar les
potencialitats expressives, per esposar els sentiments, per explicar històries, per
connectar amb altres persones.
Setmana 2: Dansa. La dansa pot esdevenir un element clau per al desenvolupament
integral de la persona i per facilitar l’aprenentatge de qualsevol matèria. En aquest
context la dansa ajuda a expressar idees i emocions, i potencia la capacitat creativa,
l’autoconeixement, la integració, la responsabilitat, la memòria, la coordinació... La
dansa és un llenguatge que potencia el di{leg. En un moment com l’actual, en què la
barreja de cultures, llengües i religions està cada vegada més present en les nostres
societats, aquesta capacitat d’interrelació esdevé un valor afegit molt apreciable. La
dansa és una forma de comunicar-se sense fronteres de cap tipus; un llenguatge
veritablement universal. El fill conductor de la setmana serà la pròpia música que els
agradi als infants, aprenent també a treballar els ritmes i les diferències musicals i la
seva relació amb el ball.
Setmana 3: El Circ. El circ és un acte de fe en les possibilitats de l’ésser hum{, un joc
en què intervenen intensament el cos, la ment i l’esperit. Comporta indubtables
valors estètics, però també d’altres valors de caire ètic i social (multiculturalitat,
rigor, disciplina, autoexigència, generositat, esperit de superació, esperit d’equip,
etc.). Els tallers de circ són únics, molt divertits i en els que els infants podran
participar i aprendre les diferents disciplines de les arts del circ.
Setmana 4: El Cinema. Apropar els infants al cinema com a art, creació i cultura serà
l’objectiu assolir aquesta setmana. El món imaginari i de possibilitat que ens endinsa
dintre del cine és tant ampli com apassionat. Els personatges, els vestuaris, els
decorats... en una setmana ens convertirem a la m{gia de la gravació d’un fant{stic
curt. Fomentar la lectura crítica i comprensiva de la imatge, fer conèixer una història
mínima i bàsica del cinema perquè els infants es pugui situar millor davant la imatge
cinematogràfica; difondre les quatre regles del llenguatge fílmic; contextualitzar una
pel·lícula i allò que vol transmetre; gaudir del cinema, són les vies per on entenem
que s’ha de plantejar el cinema al Casal d’estiu.
Setmana 5. Escultura i Pintura. L’escultura i la pintura són dues de les belles arts on
es treballa amb profunditat les relacions espacials: la forma, la perspectiva, el volum,
etc. i permet una forma d’expressivitat única a través de la representació dels
objectes.

Horari base
8h-9h
9h-9:10h
9:15h-10:15h
10:15h-10:45h
10:45h-11:50h
11:50h-12:55h
12:55h-13h
13h-15h
15h-16:45h
16:45h-16:55h
16:55h-17h

Bon dia / Matiners
Activitats de benvinguda
Primera activitat del matí
Esmorzar, estona lliure
Segona activitat del matí
Activitat d’aigua per tothom
Recollida i sortida dels que no dinen al Casal
Dinar i Racons tranquils
Casal de tarda, tallers divertits i molt diferents
Recollir entre tots i totes
Acomiadament

Servei de menjador
L’horari del menjador és de les 13 a les 15 hores. Al menjador es manté el treball que
es desenvolupa al llarg del curs en el treball amb els hàbits dels infants. El tipus de
servei és el mateix que s’ha fet al llarg del curs escolar. Us entregarem una còpia del
menú previst al inici del Casal.

L’equip de monitors/es
El Casal està dirigit per un Director/a amb el diploma de Director/a d'activitats
d'educació en el lleure i amplia experiència en la direcció de Casals. L'equip que
estarà amb els vostres fills i filles seran talleristes amb els coneixements i experiència
a l’activitat que farem aquella setmana i amb monitors/es est{ format per
professionals amb experiència en educació en el lleure i el diploma de monitor/a
d'educació en el lleure. La ràtio mitjana per a l'equip és de 10 infants per monitor/a
per als casals infantils.

La inscripció inclou





Obsequi (samarreta Casal)
Festa del Pijama
Festa Final del Casa grup d’animació i escuma
Activitats amb inflables

