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El nostre projecte té com a objectiu fomentar la tria personal de cada nen i nena d’acord als seus 
interessos i afinitats, oferint una àmplia gama d’activitats per tal de deixar escollir a l’infant la des-
coberta i aprenentatge que vol realitzar.

Per aconseguir aquest objectiu, dividirem les Casal de Nadal en quatre espais on hi haurà 4 pro-
postes d’activitats diferents.

Cada dia l’infant podrà gaudir d’una activitat diferent en cada espai. Cada activitat tindrà una dura-
da d’una hora. Així doncs, al llarg del dia, el nen o nena podrà passar per tres activitats diferents.

A més, el dia 28 i 4, realitzarem una excursió caminant, de mig matí, amb l’objectiu de plantar 
arbres autòctons en algun indret de Calaf, educar en el medi, treballar la terra i crear vincle amb la 
natura.

L’objectiu del casal és fomentar la voluntat de decisió, organització, indagació i descoberta de 
cada nen i nena.

CALENDARI

SETMANA 1: 24, 27 I 28 DE DESEMBRE 2018

9h    Benvinguda
9.30h-10.30h   Primer taller
10.30h-11h  Pati. Esmorzar
11h-12h   Segon taller
12h-13h   Tercer taller

SETMANA 2: 2, 3 I 4 DE GENER 2019

HORARI

PROJECTE

Cal inscripció i no és necessària la presència de pares i mares, ja que l’equip de monitores restarà a la 
cura de les inscrites.

6 dies de casal matinal tindrà un cost de 45€ per nen/a.
3 dies de casal matinal tindrà un cost de 25€ per nen/a. 
Si ets soci de l’ampa, família monoparentals i nombrosa 6 dies 42€ i 3 dies 22€.

Cal destacar que tothom qui s’inscrigui al casal matinal de l’Iglú, tindrà accés al saló de l’infància de tarda
gratuïtament els dies que 

PREU



LABORATORI
D’ART CREATIU

Espais

REINVENTANT 
CONTES

Rebuscant pels contes més clàssics, de vegades topem amb històries que no ens 
acaben d’agradar. Rebuscant pels contes més moderns, de vegades topem amb 
històries que ens xoquen i ens generen dubtes.
Amb aquest mateix neguit, grans i petits creixem plantejant-nos i replantejant-nos 
qüestions sobre homes forts, princeses delicades, mites d’amor romàntic i patriarcal, 
llops dolents, madrastres boixes i caputxes i pomes de color vermell.
I si creem el nostre propi teatre de contes? I si agafem els personatges i reinventem 
personalitats, històries i finals? I si escrivim nosaltres mateixes com volem que sigui 
l’imaginari col·lectiu dels contes? Això sí, sempre JUGANT!
Ah! per aquest taller necessitaràs portar una caixa de sabates i un lot.

gustos
del món

Som-hi, agafem un avió i comencem a volar ben alt! Digues, cap on voldries anar? 
Mira tots els continents que hi ha, tots els països, totes les ciutats i pobles de tot el 
món! No et preguntes quina olor farien les cases de la Xina? Què hi hauria a taula a 
l’hora de dinar en algun indret de l’Índia? Utilitzen ingredients diferents als nostres a 
Guinea Equatoriall? i a Bolívia, que cuina la gent de Bolívia?
No agafarem l’avió, però omplirem la nostra cuina de sabors i olors de tot el món a 
través de 6 plats diferents que ens faran descobrir la gastronomia de 6 països dife-
rents. Agafa tiquet!

Com ens agrada que arribi el Nadal, oi? Per tenir temps lliure i poder jugar i jugar i 
jugar...! i quan ens reunim tota la família a taula per menjar l’escudella i la carn d’olla? 
Boníssima! Però lo millor de tot, és el sobretaula! On ens quedem avis, àvies, pares, 
mares, cosins, cosines, tiets, tietes, amics i amigues, parlant, rient i jugant. Oh! I si 
preparem uns jocs de taula súper divertits per jugar totes juntes? Durant la primera 
setmana del Casal, crearem jocs perquè puguis compartir amb la teva família.

Utilitzar les nostres mans i el nostre enginy per crear és una de les millors 
formes de joc. Portem fang, fusta, tela, cera i un munt de materials naturals més per 
connectar amb l’artista artesà. Arremanguem-nos, embrutem-nos i coneguem els 
materials i les formes de treball d’aquest tot creant diverses peces artístiques on el 
monitor els acompanyarà en el procés creatiu amb la cultura i a la tradició com a eix, 
traient-ne el mite i reinventant-lo de nou a través de la naturalesa.
A part de les peces de creació proposades, cal remarcar que l’infant sempre tindrà 
temps i llibertat a cada classe per treballar lliurament amb les matèries.

JUGUEM!

ATENCIÓ! S’ha donat a conèixer la notícia que per Calaf hi ha tresors amagats!
Estan per tot arreu! L’equip de monitores ha trobat les pistes que porten als diferents 
tresors, però els hi està costant molt endevinar les pistes. Ens ajudeu a trobar-los?

JOCS
D’orIENTACIÓ


