
casal d’estiu 2017

Organitza

Promouen

AMPA Els Alocs
AMPA Vaixell Burriac
AMPA Escola del Mar
AMPA Pérez Sala

Col·labora



centre d’interès
Emocionar’t és un lloc on des de la creació artística, 
l’experimentació, la descoberta, el diàleg, l’acció, la 
reflexió o la transgressió permet prendre consciència de 
les pròpies emocions, estimular-les i gestionar-les 
positivament. 

Cada setmana, amb l’ajuda d’en Mim, descobriran una 
part d’Emocionart i hi entraran a partir d’una disciplina 
artística diferent:

Esperit crític
Arts plàstiques

en pla

Buit,  ple i 
equilibri

Arts plàstiques
en volum

Energia
Arts musicals

Veritat o 
mentida

Arts escèniques

La força de les 
paraules

Arts literàries



els grups

Infantil: P3, p4 i p5

Petits: 1r i 2n

Mitjans: 3r i 4t

Grans: 5è i 6è



objectius
❖ Gaudir de l’estiu. 

❖ Conèixer diferents disciplines, tècniques i 

tendències del món artístic. 

❖ Ser capaços de reflexionar i interpretar els propis

sentiments i emocions. 

❖ Treballar de forma cooperativa per arribar a 

objectius comuns. 

❖ Ser crítics amb l’entorn i participar en la seva 

transformació positiva.

❖ Aprendre a valorar i respectar el treball dels altres.



metodologia
Activitats:

❖Que treballin les emocions i l’afectivitat

❖Que l’activitat utilitzi estratègies de participació i cooperació 

❖Que provoqui la construcció teòrica a partir de la pràctica

Estructura de les activitats:



metodologia
Tipologia d’activitats:

❖ Tallers individuals, col·lectius i cooperatius

❖ Happenings (tallers de creació sense paraules)

❖ Activitats lúdiques amb i sense aigua

❖ Activitats de relaxació

❖ Activitats pels carrers i les places de Vilassar

❖ Gimcanes

❖ Sortides

❖ Nit de casal

❖ Festa final



metodologia
Horari base:

❖Platja i jocs d’aigua

❖ Recursos lliures



activitats
Programació:

5 setmanes, un munt d’activitats!



activitats
Setmana 1: Esperit crític
Objectiu: Ser crític amb l’entorn a través del llenguatge artístic i experimentar amb diferents materials i amb 
l’obra efímera



activitats
Setmana 2: Buit, ple i equilibri
Objectiu: Expressar els sentiments a través de l’art i reflexionar sobre el buit, el ple i l’equilibri en l’espai i 
també dins nostre



activitats
Setmana 3: Energia
Objectiu: Descobrir com a través de la música i el moviment del cos podem gestionar la nostra energia. 
Carregar-la o bé descarregar-la en funció de les necessitats que tinguem.



activitats
Setmana 4: Veritat o mentida
Objectiu: Experimentar amb la realitat i la ficció, el fet de posar-nos rera un personatge i interpretar un paper.



activitats
Setmana 5: La força de les paraules
Objectiu: Descobrir com la poesia i la literatura ens permeten expressar sentiments i emocions.



Aquest estiu... 

www.cercleilleure.es
cercle@lleure.es  

647974123 

http://www.cercleilleure.es/

