JOCS
GALÀCTICS
del 7 al 22 de juny
Casal de Jornada Intensiva

de 15:00h
a 17:00h
del 7 al
21 de juny

ORGANITZA :

Informació per
a les famílies
Joc, educació i lleure

JORNADA INTENSIVA JUNY 2022
Als Casals de vacances de la Fundació la Xarranca treballem per aconseguir que
els infants gaudeixin del casal a partir d’una programació atractiva d’activitats
de caire lúdic.
Casal Juny 2022: Jocs gal·làctics
Els Extraterrestres existeixen! No sabem quants són, ni com són, ni perquè
han vingut, però la NASA ens ha informat que un grup d’extraterrestres té una
base a la lluna des de fa 2 anys. Després de molt observar-nos, s’han posat en
contacte amb nosaltres per fer-nos una pregunta: Què és jugar?
Pot ser que els extraterrestres no sàpiguen que són els jocs? Això vol dir que
no saben què és la diversió? Tenim molta sort, perquè nosaltres en sabem un
munt de jugar i divertir-nos!!
Organització de les activitats

Primera setmana:

Segona setmana:

del 7 al 10 de juny

del 13 al 17 de juny
* El nostre extraterrestre

* Creem la nostra nau
* Proves gal·làctiques

Remullada
cada dia!

* Jocs amb cordes
* Jocs d’equip

Tercera setmana:
del 20 al 22 de juny
* Jocs amb daus
* L’univers en un pot

Joc, educació i lleure

- Roba per la remullada (banyador)
- Sabates d’aigua lligades

Cal portar

- Tovallola

- Cantimplora amb aigua per beure
- 1 pot de vidre o plàstic amb tapa
- 4 tubs de paper de WC

Objectius
generals del
casal

1. Aconseguir que els infants gaudeixin del casal a partir d’una
programació atractiva d’activitats de caire lúdic.
2. Afavorir l’autonomia i el creixement i desenvolupament
personal dels infants a partir de noves vivències i experiències.
3. Potenciar la relació entre els infants participants afavorint
l’establiment de vincles i relacions d’amistat i evitant situacions de
discriminació o marginació.
4. Potenciar el paper actiu i participatiu dels nois i les noies en
l’execució de les activitats.
5. Afavorir la descoberta i la interrelació amb l’entorn natural,
social i cultural proper .
6.

Potenciar la creativitat dels infants.

Aprenem jugant
# Establir relacions respectuoses i enriquidores
amb els companys/es i monitors/es.
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# Ser curiosos, crítics i interessar-nos per allò que ens envolta
# Gaudir de tot tipus de jocs
# Desenvolupar i fomentar la creativitat personal i grupal

Programació L’equip dirigent del casal adaptarà les activitats a les edats dels
orientativa participants, i organitzarà l’ordre en què es farà cada activitat,
tenint en compte els grups d’edat i el nombre de participants.

L’ordre de les activitats pot variar
Dilluns 6

Dimarts 7

Dimecres 8
Dijous 9
BENVINGUDA

FESTIU

Jocs amb
pilotes

Taller: Creem Taller: Creem Jocs amb
la nostra nau la nostra nau foulards

15:00 - 15:15
15:15 - 16:15
16:15 - 17:00
17:00

REMULLADA*
MARXEM A CASA

Dilluns 13

Dimarts 14

Jocs amb
cercles

Jocs amb
cordes

15:00 - 15:15
15:15 - 16:15
16:15 - 17:00
17:00

Dilluns 20
15:00 - 15:15
15:15 - 16:15
16:15 - 17:00
17:00

Divendres 10

Jocs amb
daus

Dimecres 15 Dijous 16
BENVINGUDA

Divendres 17

Taller: el
Jocs amb es- Jocs amb banostre extra- pardenyes
les i Kapla
terrestre
REMULLADA*
MARXEM A CASA

Dimarts 21
Dimecres 22
BENVINGUDA
Taller: l’espai Joc que més
en un pot
hagi agradat
als infants

* Els infants de P3 a P5 faran
remullada a primera hora.
* La remullada es farà cada
dia, excepte en cas de mal
temps.

REMULLADA*
MARXEM A CASA

Comunicació amb nosaltres:
93 872 57 89
helena@cae.cat

