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TEAM és una organització creada amb l’objectiu de participar en el desenvolupament

integral dels nens i nenes mitjançant l’esport escolar com a eix educatiu. TEAM avarca tots

els aspectes globals de la gestió de campus i casals, fet que permet desenvolupar

activitats esportives, creatives i intel·lectuals. Amb aquestes activitats com a epicentre es

potencia el descobriment de les diferents àrees de talent de l’alumne, sempre

complementant la tasca pedagògica del centre.

Pel que fa a la introducció lúdica de l’anglès en campus i casals es pretén trencar amb els

prejudicis assignats a l’aprenentatge d’aquesta llengua. Ja que sota un context basat en el

joc i la comunicació es poden transmetre coneixements de forma divertida i aplicable a la

realitat des de ben petits. És per això que TEAM aposta per un mètode purament

comunicatiu a través del qual es treballa la parla i la comprensió de l’anglès mitjançant

activitats dinàmiques, eficaces i molt útils. A més cadascuna de les dinàmiques té com a

objectiu principal fomentar la confiança i la capacitat d’expressar-se en anglès sense

vergonya.

Els casals són un conjunt d’activitats que constitueixen una eina educativa amb moltes

potencialitats. En el cas dels valors són incomptables aquells que poden transmetre’s amb

les diferents activitats que es presenten en un casal. Entre tots ells destaquen el respecte,

tolerància, responsabilitat, treball en equip, lideratge, esforç, etc.

OBJECTIUS DEL CASAL

• Fomentar valors i hàbits per tal de que tots els nens coneguin la existència i importància

d’aquests conceptes.

• Fomentar l’esport com una activitat saludable i necessària per al creixement individual

• Potenciar la creativitat i imaginació a partir del disseny del centre d’interès i totes les

activitats de creació relacionades

• Introduir l’anglès com una activitat natural i divertida que formarà part del nostre

coneixement.



HÀBITS

Els casals són escenaris on un gran volum d’infants realitzen activitats esportives,

lúdiques, creatives i intel·lectuals. Dins d’aquest marc és fonamental que la proposta

didàctica, la planificació de les activitats i l’actuació del monitor vagi encaminada cap a

l’educació dels nens i nenes en hàbits saludables.

VALORS

Els valors són principis intangibles que ens permeten orientar el nostre comportament.

Són creences fonamentals que ens ajuden a escollir uns determinats comportaments en

detriment d’altres i ens proporcionen una pauta per formular objectius personals i

col·lectius. En el cas dels valors són incomptables aquells que poden transmetre’s amb les

diferents activitats que es presenten en un casal. Entre tots ells destaquen: Felicitat,

respecte tolerància, treball en equip, esforç i responsabilitat.

LA INCLUSIÓ

Des de TEAM volem realitzar un casal inclusiu, ja que estem convençuts de la importància

d’iniciar un procés en el que se superin pors, prejudicis i tensions, tot aconseguint un

aprenentatge significatiu tant pels alumnes com pels monitors. Pensem que la clau està

en considerar la inclusió com una actitud de normalització de la diferència i valorar-la

com una oportunitat de creixement i enriquiment personal.

Tots els infants seran inclosos en els seus grups d’edat biològica sense cap tipus de

distinció amb la resta del grup. Seran els monitors, amb la seva praxi educativa, els que

s’encarregaran de fomentar l’esperit de solidaritat, ajuda i respecte dins el grup.



FORMACIÓDE GRUPS

Per tal d’adequar la programació d’activitats a les característiques maduratives dels nens

es duran a terme grups en funció del cicle escolar cursat, establint la següent estructura:

· Grup Petits: alumnes de P3, P4 i P5

· Grup Mitjans: alumnes de 1r, 2n i 3r de primària

· Grup de grans: alumnes de 4t, 5é, 6é de primària.

En el cas de comptar amb un nombre inferior d’infants, els dividiríem únicament en dos

grups:

· Grup de petits: P3, P4 i P5.

· Grup de mitjans i grans: 1r, 2n, 3r, 4t, 5é i 6é de primària.

MONITORS

Per a cada grup es respectaran les ràtios establertes pel conveni de lleure , hi haurà un

monitor per a cada deu nens, d’aquesta forma es podrà garantir la qualitat del servei i

l’atenció constant per a cada infant.



Els Casals són un conjunt d’activitats lúdiques i recreatives que tenen com a objectiu

principal divertir i educar els nens i nenes participants en el seu temps de lleure. Per

aquest motiu les programacions d’aquests esdeveniments aporten noves experiències i

un ambient alternatiu per a la transmissió de valors, coneixements i habilitats socials.

Per tal de crear un escenari que permeti transmetre nous continguts als nens és

imprescindible que els monitors comptin amb un centre d’interès adequat. És per això

que a través de diferents recursos didàctics, socials i culturals es crea un món al voltant

d’una temàtica concreta per tal que els nens aprenguin i desenvolupin noves habilitats

de relació amb el companys i el medi.

A més, cada centre d’interès permetrà treballar l’educació en valors fent que cada

activitat, taller, joc, etc. vagi més enllà i serveixi com una eina per a realitzar una tasca

educativa integral. Fomentant principalment el desenvolupament intel·lectual, la

creativitat i la pràctica esportiva.

Per últim tenim compte el fet que hi ha nens que poden estar apuntats tots els dies del

Casal, per tant, és important que els centres d’interès puguin relacionar-se entre si.

D’aquesta forma es presentaran històries i escenaris connexes, mitjançant els quals els

nens podran relacionar els diferents coneixements adquirits al llarg del Casal. Aquest fet

no suposarà en cap cas un problema per als nens que només estiguin apuntats dies

esporàdics, ja que els centres d’interès estaran dissenyats per capítols amb un inici,

desenvolupament i final determinat.

Per tal de donar forma al centre d’interès del casal de Primavera hem creat una història

a partir de la qual s’articulen els diferents objectius pedagògics i continguts tot afavorint

la motivació dels infants. El relat que hem desenvolupat gira al voltant dels trets

característics que defineixen la primavera: el canvi d’estació, el creixement de les flors,

el canvi de comportament dels animals vers l’hivern...



ACTIVITATS

Durant el desenvolupament del Casal, es realitzaran múltiples activitats que aniran

vertebrant el centre d’interès plantejat. Totes les activitats plantejades estaran

classificades en blocs segons els seus objectius i continguts, és per això que podrem

diferenciar:

Activitats del centre d’interès

Aquestes activitats giren entorn de la nostra història i compten amb dues parts ben

diferenciades: una presentació-lectura de la part d’història i una activitat dinàmica que

ens apropi a la recerca del nostre personatge principal.

Activitats en anglès

Les activitats en anglès giren al voltant d’una metodologia basada en la comunicació i la

utilitat del llenguatge, per aquest motiu es plantegen sessions dinàmiques i divertides

que fan que el nen/a sigui el protagonista de l’activitat i aprengui aquest idioma amb

naturalitat. En el cas dels petits es basaren en la narració de contes i en el cas dels

mitjans i els grans en el desenvolupament de jocs en anglès.

Activitats esportives

Introducció a diferents jocs dinàmics i esportius que integrin i cohesionin els diferents

membres del grup, incloent els infants i monitors/es.



Projeccions

Dos dies a la setmana es projectarà una pel·lícula d’animació relacionada amb l’època

de l’any en la que ens trobem. A partir d’aquesta activitat se’n derivarà un taller en el

que els nens i nenes podran relacionar els diversos continguts de la pel·lícula amb

l’estació treballada.

Manualitats i tallers

Activitats en les que els nens hauran de potenciar la seva imaginació i psicomotricitat

amb l’objectiu de crear diferents objectes i eines relacionades amb el centre d’interès.

Pati

Durant el casal de Setmana Santa, proposem que l’estona de pati duri uns 50 minuts,

amb la idea de que els primers 30 minuts siguin totalment lliures perquè els nens i

nenes puguin esmorzar i gaudir d’una estona lliure amb la resta de companys del casal.

Per completar, els últims 20 minuts els monitors proposaran un esport per tal que els

infants que vulguin puguin gaudir d’aquesta estona d’una manera més guiada.

Els esports proposats són: futbol, bàsquet, handbol i pitxi.



Tallers per als grups d’infantil

DILLUNS: la idea és crear una eruga a partir d’un mitjó

de colors per tal de relacionar el taller amb el centre

d’interès i el conte de l’Story Telling.

DIMARTS: en aquest cas plantarem una llavor en una

ampolla i la decorarem amb la cara dels infants fent

una ganyota, aquest taller estarà lligat a la historia de

la selva del peresós, on el creixement de les plantes és

una de les idees claus.

DIMECRES: el taller consisteix en decorar un ou de

pasqua, tot pintant-lo i relacionant-lo amb els diversos

colors de l’Elmer, personatge del dia.

DIJOUS: per tal de portar l’ou de Pasqua a casa, avui

pintarem i crearem un suport en forma de gallina. Així

continuem relacionant el taller amb l’època de l’any



Tallers per als grups de primària

DILLUNS: la idea és crear un punt de llibre i així

potenciar amb ells l’hàbit de la lectura. Per edat la

lectura i l’escriptura són bàsics i aprofitarem també

l’estona per llegir contes de manera individual. A més

en una activitat posterior d’aquest mateix dia es

treballaran els contes clàssics.

DIMARTS: el taller consisteix en decorar dos ou de

pasqua, tot pintant-lo i relacionant-lo amb l’època en

la que estem. En aquest cas es fan dos perquè un es

necessitarà per una activitat posterior i l’altre el

portaran a casa com a record.

DIMECRES: en aquest cas i pensant en la primavera,

centre d’interès del casal, el taller consistirà en fer flors

amb papiroflèxia i un gerro per guardar-les. El gerro es

farà a partir d’una ampolla de plàstic, per potenciar el

reciclatge.

DIJOUS: l’últim taller que farà el grup de mitjans

consisteix en crear un portallapis, amb la idea de

poder fer un taller útil que puguin utilitzar en la seva

vida diària i que els recordi els bons moments

compartits durant aquests quatre dies.



Tallers per als grups de tarda

DIMARTS: el taller del segon dia, estarà tot relacionat

amb la pel·lícula “Bichos”, en presentarem el model

d’una libèl·lula molt acolorida amb l’opció que els

infants puguin imaginar altre insectes arrel d’aquest.

DIJOUS: el segon taller de tarda i últim, estarà

relacionat amb la pel·lícula “Hermano Oso” que

podran veure el dia anterior. En aquest cas proposem

fer una titella d’un ós tot relacionant-lo amb el film.



Aquesta taula reflexa la distribució setmanal de les activitats per als alumnes Es

tracta d’una programació més enfocada al dinamisme i al desenvolupament de la

creativitat. És una programació orientativa, ja que depenent del grup de nens es

podran realitzar més coses.

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24

9.00 Centre d’interès Centre d’interès Centre d’interès Centre d’interès

10.00 Story Telling Story Telling Story Telling Story Telling

11.00 PATI

12.00 Taller Taller Taller Taller

13.00 Jocs dinàmics Jocs dinàmics Jocs dinàmics Centre d’interès

14.00 Sortida
14.00 DINAR

15.00 Pel·lícula
Taller sobre la 

pel·lícula
Pel·lícula

Taller sobre la 
pel·lícula

17:00 sortida

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24

9.00 Centre d’interès Centre d’interès Centre d’interès Centre d’interès

10.00 Taller Taller Taller Taller

11.00 PATI

12.00 English games Activitat dinàmica English games
Activitat 
dinàmica

13.00
Activitat 
dinàmica

English games
Activitat 
dinàmica

Centre d’interès

14.00 Sortida
14.00 DINAR

15.00 Pel·lícula
Taller sobre la 

pel·lícula
Pel·lícula

Taller sobre la 
pel·lícula

17:00 sortida



09:00 a 14:00 50 € 15 €

09:00 a 17:00 88 € 20 €

PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ CAL ENTREGAR LA INSCRIPCIÓ 

JUNTAMENT AMB EL COMPROVANT BANCARI DEL PAGAMENT  A 

L’AMPA DE L’ESCOLA O ENVIAR-HO ESCANEJAT PER MAIL A:

escolamiquelmartiipol@team-org.com

DADES DE PAGAMENT: 

Catalunya Caixa 2013-0064-36-0201464309

A L’HORA DE FER L’INGRÉS ÉS IMPRESCINDIBLE INDICAR COM CONCEPTE EL 

NOM I COGNOMS DEL/LA NEN/A I EL NOM DE L’ESCOLA. 


