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Centre d’interès: Un país ple de somnis

El nostre centre d’interès serà enguany Un país ple de somnis. Aquesta temàtica ens acompanya 
alhora de dissenyar cada tarda unes activitats divertides i educatives. 
L’educació en el lleure és una font d’aprenentatge constant que ajuda al desenvolupament cog-
nitiu, psicomotor, afectiu i social dels infants. Al nostre país imaginari, cada dia hi ha una desco-
berta nova que ens farà conèixer temàtiques i activitats que ens faran gaudir i somniar que som 
capaços/es de tot.

desCripCió

El Casalet de juny té la mateixa estructura pedagògica i metodològica que els casals d’estiu, un 
espai educatiu  i de trencament de la rutina diària dels infants esperant l’arribada de l’estiu.

Els infants gaudiran d’una sèrie d’activitats lúdiques i/o esportives amb un objectiu eminentment 
pedagògic.

L’educació en el lleure permet viure experiències vitals lúdiques i creatives i situa l’educació en 
valors en un nivell de vivència personal intensa.

Les activitats del Casalet estan desenvolupades a partir del centre d’interès i amb uns objectius 
de treball específics per a cada grup d’edat.

Les activitats i racons s’aniran desenvolupant amb l’objectiu de treballar valors com la superació, 
l’acompanyament, la comprensió, la tolerància i el respecte per els companys i l’entorn.

Calendari i horari

Del  7 al 22 Juny 2021
15.30h a 16:30h o de 15:30h a 18h 



període d’insCripCió

Del 3 de maig fins al 2 de juny de 2021. 
La inscripció es farà via telemàtica a través de la web www.uniolleure.cat.

Important

Degut a la situació d’excepcionalitat que s’està vivint aquest any, la informació continguda en 
aquest document pot ser modificada o anul·lada.

Es seguiran tots els protocols i obligacions que marca la normativa actual i a mida que s’apropi 
l’inici del Casalet us anirem informant de qualsevol canvi que es produeixi.

preU

      De 15:30h a 16:30h               De 15:30h a 18h

Tot el Casalet del 7 al 22 de juny    35€          87,50€

Setmana 1: del 7 al 11 juny     15€          37,50€

Setmana 2: del 14 al 18 juny     15€          37,50€

Setmana 3: del 21 al 22 de juny      9€         22,50€

Dia esporàdic         5€              12€

informació

paGament

L’import es carregarà al vostre compte corrent entre el 3 i 4 de juny. Una cop feta la incripció 
s’acceptaran baixes fins a 5 dies abans de començar el Casalet, aquestes s’hauran de comunicar 
a través del correu electrònic info@uniolleure.cat, la manca dels dies de preavís pot suposar la 
pèrdua de l’import carregat (a excepció de causes de força major).
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Presentem el Casalet

Fem activitats lliures
i dirigides per orga-
nitzar i  construir el 

nostre Casalet.

Treballem hàbits         
de treball, 

organització i coope-

ració.

Racó musical

Què escoltes 
la música?

Balls i cançons ens 
acompanyaran a des-
cobrir aquest sentit.

Treballem les compe-
tències musicals.

Racó idiomes

What do you like?

Descobrint amb 
dibuixos, cançons 
els temes que ens 

agraden.

Treballem en anglès 
les competències del 

llenguatge.

Racó experiment

Petit Científic/ca

Descobrir que amb els 
materials que  podem 
ser grans científiques

Treballem les compe-
tències científiques.

Racó de l’Esport

Fem un esport, escull 
el teu!

Practica el Futbol 
Sala, Basquet o 

Handbol.

Treballem l’educació 
física, hàbits salu-
dables i valors en 

l’esport.
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Racó  Balls Moderns

Masterclass de Ball

 Fem coreografies de 
Zumba, Hip-Hop
i Bodycombat.

Treballem 
competències físiques 

i del Ball.

Racó descoberta 
entorn

Joc de pistes

quins arbres, 
plantes etc tenim
a la nostra escola.

Treballem les
competències de 

medi i socials.

Racó fem 
manualitats

Ens dibuixem uns als 
altres amb relleus 

de colors i materials 
diferents.

Treballem les compe-
tències artístiques.

Racó llengua

Fem un mural reco-
llirem la feina feta 

durant tot els dies en 
un gran mural amb 

fotos i escrits.

Treballem les compe-
tències lingüístiques.

Racó  Arts Escèniques

Fem Interpretació

Quin rol tens? Actor/
actriu, Director/a, 

Guionista,etc.

Treballem les 
competències de

l’expressió corporal.
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Racó dels Jocs

Bateria de Jocs

Cooperatius, Sim-
bòlics, Competició, 

Cognitius, etc.

Treballem i aprenem 
jugant.

Racó Esportiu

Dia Multiesportiu

Jocs esportius, cir-
cuïts, pistes d’obsta-

cles.

Treballem l’activitat 
física i els hàbits 

saludables.

Les activitats i racons s’aniran desenvolupant amb l’objectiu de treballar valors com l’esforç, la supera-
ció personal, la cooperació, el treball en grup, l’ajuda als companys/es i el respecte a tothom.

per més informaCió

Ismael Quirós

661613627

info@uniolleure.cat

www.uniolleure.cat

ProGramacIó General


