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1. Introducció 

1.1. Què és Cercle? 
 
Cercle és una entitat conformada per professionals del lleure i l’educació provinent del món 

cooperatiu que es constitueix com a Fundació l’any 2002, amb la missió de contribuir al 

desenvolupament i l’educació integral dels infants. Centrant-nos en el temps no lectiu o de 

lleure, promovem activitats que donin resposta a les necessitats dels nens i nenes del segle 

XXI, de les seves famílies i de la societat en general, desenvolupant habilitats, valors i 

actituds per comprendre i respectar el món en què vivim. Això s’aborda des d’un enfocament 

inclusiu, flexible i crític, amb la intenció d’oferir les mateixes oportunitats als infants ajustant-

nos al màxim a les seves demandes i requeriments específics. 
 
En tant que la Fundació es focalitza en l’àmbit de l’educació en el lleure, la seva activitat es 
trasllada als tres àmbits següents: 

 

Menjadors escolars: amb l’objectiu de promoure hàbits d’alimentació equilibrada i 

saludable, i hàbits d’higiene, s’aposta per una cuina de proximitat, tot emmarcat en 

un ambient de lleure i oci, on a través d’activitats diverses (com les jornades 

gastronòmiques) i jocs es treballen aspectes com la convivència o la socialització 

dels infants. 
 

Activitats extraescolars: la Fundació organitza activitats referents a l’àmbit esportiu 

(com el Judo, el Futbol, Ioga, els Escacs o Fem esport), a l’àmbit cultural i artístic 

(com l’Anglès, la Robòtica, el Jazz, Creativitat i reciclatge, la Batucada, el Petit Chef, 

el Teatre, el Patinatge o l’Aloha), així com el servei d’acollida i d’acompanyament. 
 

Casals de vacances: els Casals esdevenen una oportunitat excepcional per 

compartir experiències i fer territori, a través d’un munt d’activitats lúdiques que tenen 

com a finalitat l’adquisició de valors i actituds, com la iniciativa o la responsabilitat, 

en un entorn de diversió i aprenentatge. 

 
Finalment, cal destacar que Cercle col·labora amb les diferents entitats i institucions de 

Vilassar de Mar, així com dels pobles propers, per tal de crear xarxa i sinèrgies que 

afavoreixin el treball comú. En aquest sentit, durant els últims anys hem participat en les 

propostes promogudes des de l’Ajuntament, com per exemple l’elaboració de sucs 

• 

• 

• 
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naturals, la formació d’una dietista o l’elaboració d’uns bowls per tal de millorar la salut 

mental a través d’aliments que continguin vitamines i sucres saludables. I, tot això, ocorre 

dins el compliment de la normativa vigent pel desenvolupament del servei, respectant el 

conveni d’educació en el lleure i el reglament referent a les assegurances i altres aspectes 

legals. 

 
1.2. Quins són els objectius de Cercle? 

 
L’objectiu principal de la Fundació és el de promocionar l'educació en el lleure d'infants, 

adolescents i joves, així com l'animació socio-cultural en general oberta a totes les edats, 

dirigida a l'atenció de les necessitats socials dels habitants de la nostra comunitat, 

promovent activitats de monitoratge i acompanyament, activitats de lleure, casals d'estiu, 

sortides i colònies amb centres recreatius i escolars, i altres activitats complementàries. 
 
Així mateix, els/les components de Cercle concebem la idea d’infant des d’una  perspectiva 

biopsicosocial, és a dir, que incorpora la dimensió física, personal (o emocional) i social de 

l’infant. Dit amb altres paraules, l’infant té una relació amb els diversos elements del medi 

que l’envolta, el que provoca, inevitablement, unes conseqüències en el seu 

desenvolupament. Així doncs, en el nostre escenari no podem obviar aquestes dimensions, 

per això tot el que plantegem té una idea global, procurant el desenvolupament integral de 

cada infant, tenint en compte sempre les seves característiques i necessitats personals. 
 
En aquesta línia, un altre dels objectius principals de la Fundació és el de promoure 

l’autonomia dels nens i nenes i la construcció de vivències personals fonamentades en 

aprenentatges significatius. Per això, enfoquem el temps de lleure des d’una perspectiva 

multidimensional, tal i com es representa en el gràfic: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 1. Dimensions a considerar en l’educació 
en el lleure. 
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Finalment, al igual que altres entitats, la Fundació Cercle té definits uns trets de identitat 

que dibuixen el seu marc de treball i guien la tasca, i que alhora serveixen com a referència 

per a tots els qui la conformen. A mode de resum, els trets a destacar són els següents: 
 
• Els valors són l’eina vertebradora per al nostre treball i la base del 

desenvolupament dels infants. La tolerància i el respecte són condició 
indispensable que tots i totes hem de posseir, per tal de conviure i créixer en pau. 

 
• La implicació personal de tots i totes les participants de les activitats és la peça 

clau per al correcte desenvolupament de les mateixes. Des de la Fundació, vetllem 
per generar la motivació que empenyi a complir aquest requisit. 

 
• Cooperar i compartir és construir. Primerament per poder cooperar es necessita 

educar els nens en l’empatia, en conèixer que tots som diferents. Quan això hagi 
succeït, es pot començar a cooperar i compartir. Cal treballar en equip, per tal de 
compartir idees, ensenyar coses noves, entre altres. Treballar plegats els resultats 
tenen més èxit. 

 
• Cooperar amb la família. Com un dels principals agents educadors de cada infant, 

creiem que és molt important que, tant la família com l’entitat Cercle, treballin 
conjuntament i amb un mateix objectiu: el desenvolupament integral i correcte de 

cada infant. 

 
• La cura i conservació del medi ambient. Mitjançant la nostra proposta treballem la 

sostenibilitat a través de les “tres R” (reducció, reutilització i reciclatge), amb l’objectiu 
d’aconseguir que les futures generacions gaudeixin d’un entorn més just i 

sostenible. 
 

1.3. Com s’assoleixen els objectius? 
 
Per tal d’assolir els objectius esmentats, la Fundació segueix una metodologia determinada, 

que es concreta a través de les programacions i que es trasllada gràcies al treball de l’equip 

de monitors i monitores, que respon als principis pedagògics esmentats anteriorment. 



Definició del projecte educatiu del casal d’estiu 2020 

6 

 

 

 
 
 
Així, des de la Fundació apostem per una metodologia basada en la pedagogia activa, en 

l’aprendre fent, on l’infant i l’adolescent són el centre del procés educatiu, sense perdre de 

vista que estem parlant d’infants i adolescents que viuen en el s. XXI. Així doncs, les 

activitats que proposem estan dissenyades perquè l’infant hi participi, deixant de ser un 

simple espectador. El diàleg constant, el treball en petit grup o l’experiència pràctica són els 

trets metodològics més destacables. En aquest model, l’educador o monitor fa de guia i 

dinamitzador en totes les activitats que es proposen, donant resposta a les necessitats i 

interessos dels infants, i els acompanya en el procés d’aprenentatge respectant els diversos 

ritmes. 
 
Aquesta metodologia s’aborda des d’un enfocament inclusiu: les activitats que es dissenyen 

estan pensades des d’un Disseny Universal, en el qual tots els nens i nenes, 

independentmentde les seves característiques físiques o mentals, hi tenen cabuda. Aquest 

és un fet molt important que destaquem des de Cercle, ja que volem trencar qualsevol tipus 

de mur que sigui un impediment per a les persones, sobretot els que fan referència al seu 

gènere, creença o condició física. 
 
Tenint com a referència aquesta forma de treballar, l’equip que conforma Cercle s’encarrega 

de definir les programacions, en les quals hi apareixen definits tots els elements que s’han 

de considerar per desenvolupar la tasca diària i assolir els objectius definits. Aquestes 

programacions són supervisades per tal d’assegurar una coherència interna i per garantir 

una línia de treball ferma. Des de la Fundació creiem que la planificació, la programació i 

l'organització són molt importants per tal que el casal sigui un èxit. 

Doncs, parlar de Cercle no tindria sentit sense incloure l’equip humà que el conforma. 

Persones joves, engrescades, crítiques i en constant formació, per tal d’estar al corrent de 

les innovacions en l’àmbit educatiu i poder satisfer, així, les necessitats més recents dels 

infants. La seriositat i el compromís és el nostre tret d'identitat, per això es duen a terme 

reunions de coordinació entre el nostre equip tant de preparació com de seguiment, així 

com reunions i formacions prèvies amb l’equip de monitors abans de començar les activitats 

(casal, extraescolars o menjadors). 
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El treball en equip té un pes molt important en el nostre dia a dia com a professionals, així 

com l’avaluació de la pròpia tasca per tal de definir les propostes de millora més adients a 
les circumstàncies determinades. 

 
Finalment, si haguéssim de mencionar tots els trets d’identitat que defineixen el que és la 

Fundació Cercle, serien... 
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2. Green Heroes: projecte pel Casal d’Estiu 2020 

2.1. Aspectes organitzatius generals del Casal 
 
Degut a la situació actual del COVID-19 i els protocols proposats pel Departament de 

Sanitat i Joventut, qualsevol de les activitats poden patir canvis, però estareu degudament 

informats. 

El casal es durà a terme a dues escoles del poble de Vilassar de Mar: d’una banda a l’Escola 

del Mar i d’altra a l’escola Els Alocs, i tindrà una durada de set setmanes, calendaritzades de 

la següent forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els preus del casal seran els següents:  

 

 

 

 

1ª set. 

2ª set. 

3ª set. 

4ª set. 

5ª set. 

6ª set. 

7ª set. 
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Les inscripcions es faran de manera telemàtica a través de la pàgina web de l’entitat 

(http://cercleilleure.es) tenint com a data límit el dia 19 de juny. Per a qualsevol consulta o 

aspecte a comentar, podeu fer-ho via correu electrònic al e-mail 

greenheroescercle@gmail.com o bé per telèfon, al número 647974123.  

 

Dit això, el Casal es desenvoluparà seguint un horari determinat, dividit en blocs temàtics, 

que  serà compartit tant amb els infants com amb les famílies. Cada setmana es seguirà la 

mateixa estructura, per tal de desenvolupar la seguretat i l’autonomia dels nens i nenes. Per 

tal de diversificar al màxim les activitats que s’ofereixen al casal, aquesta planificació 

setmanal variarà lleugerament en funció del grup en què es trobin els infants. Així, doncs, els 

horaris seran els següents: 

• Grup de petits (p3, p4 i p5) 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9 - 9:45h Rentem mans + Ens movem! 

9:45 – 
10:30h 

Racons  Jocs  Racons Jocs Racons 

10:30 – 11h Esmorzem 

11 – 
12:30/13h 

Ens mullem!  

13 – 14h Dinem 

14 – 15h Païm i ens relaxem 

15 – 17h Fem dansa! Lectura de 
contes 

Fem tallers Mirem un curt 
animat  

Fem tallers 
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• Grup de mitjans (1r i 2n) 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9 - 9:45h Rentem mans + Ens movem! 

9:45 – 
10:30h 

Reptes  Jocs Jocs Reptes Reptes 

10:30 – 11h Esmorzem 

11 – 
12:30/13h 

Ens mullem!  

13 – 14h Dinem 

14 – 15h Païm i ens relaxem 

15 – 17h Fem dinàmiques 
de grup 

Fem tallers Fem tallers Mirem un curt 
animat  

Fem tallers 

 

• Grup de grans (3r - 6è) 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9 - 9:45h Rentem mans + Ens movem! 

9:45 – 
10:30h 

Reptes  Jocs Jocs Reptes  Reptes 

10:30 – 11h Esmorzem 

11 – 
12:30/13h 

Ens mullem!  

13 – 14h Dinem 

14 – 15h Païm i ens relaxem 

15 – 17h Fem dinàmiques 
de grup 

Fem tallers Fem tallers Mirem un curt 
animat  

Fem tallers 
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Les activitats de les franges són les següents: 

• Ens movem: Amb l’objectiu de fomentar l’esport destinarem la primera franja horària a fer 

activitats esportives, que alhora permetrà als infants activar-se. Es faran diferents 

propostes cada dia amb l’anglès com a llengua vehicular. S’introduiran cançons en anglès 

i cada dia es destacaran algunes paraules per anar ampliant vocabulari. 

• Racons / repte: Es proposen dues mirades, a nivell metodològic, en funció de l’edat dels 
infants: 

• Els racons: P3, P4 i P5 
El treball per racons estimula la creativitat i autonomia dels infants i permet 

l’aprenentatge entre iguals. Es faran diferents propostes de racons que variaran 

cada setmana.  

• Els reptes: 1r, 2n, 3r i 4t, 5è i 6è 
Un repte estimula, emociona i genera interès. Es proposaran nous reptes cada 

setmana lligats amb el centre d’interès, a partir d’una història que ens permetrà 

treballar els diferents continguts relacionats amb el medi ambient.  

• Jocs: Durant la primera franja horària del matí, els infants podran practicar jocs  i  esports 

de diferents tipologies, per gaudir d’una bona estona d’esbarjo, alhora que en gaudeixen 

de tots els seus beneficis i s’enriqueixen de tots els valors que en transmeten. Així mateix, 

els més petits del casal també podran gaudir d’activitats de caràcter més “esportiu”, 

adaptades al seu nivell i habilitats físiques. 

• Ens mullem: Normalment els nostres estius són molt calorosos i al llarg del matí va pujant 
la temperatura. Hem programat una franja per fer jocs d’aigua i refrescar-nos abans d’anar 
a dinar.  

• Païm i ens relaxem: Després de dinar es proposa fer activitats tranquil·les, tant perquè els 
infants han 

de pair el menjar com perquè fa molta calor i cal reposar. Segons el dia de la setmana es 

proposa fer jocs de taula, llegir o mirar una pel·lícula. 

• Fem  tallers:  Algunes de les tardes  es  proposa  realitzar  tallers  i  manualitats.  A  través  

de la manipulació  i  experimentació  amb  diferents  materials  treballarem  la  relació  

amb el centre d’interès, potenciant la creativitat dels infants.
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Es tracta de propostes actives però que no requereixen d’un esforç físic i que són 

complementàries al fil conductor del centre d’interès, ja que no tots els infants estan apuntats 
a les tardes. 

 
A banda, també programem: 

• Ioga: Comptant amb una persona experta, durant algunes estones del casal gaudirem del 
ioga, i de tots els seus avantatges tant pel cos com per la ment.  

• Teatre: De la mateixa manera, comptarem amb un professional qualificat en aquest àmbit, 
que ens ajudarà a treure tot el millor de nosaltres, a gestionar les nostres emocions i a 
treballar de manera lúdica i interessant l’expressió corporal.  

• Dinàmiques de grup i visionat de curts: A banda de les activitats mogudes, plantegem 
d’altres més centrades en el treball dels valors i les emocions, un aspecte fonamental al 
nostre casal, sempre des d’una perspectiva lúdica i engrescadora pels infants.  

• Cloenda: Al finalitzar el casal, es realitzarà un acte que serveixi com a tancament i 

acomiadament, tant per als infants com per a les famílies. Així ens acomiadarem del casal 

i de l’estiu com cal! 

 
2.2. Contextualització i definició del punt de partida de la proposta 

 
 
El Casal d’estiu d’aquest any girarà al voltant d’un tema: el del medi ambient, la seva 

protecció i la seva cura, degut a la seva rellevància en els últims anys (especialment en els 

últims mesos) en la realitat més propera. Per tal de fer-ho, s’ha definit un centre d’interès, 

que es desenvolupa a través d’una història protagonitzada per uns personatges fantàstics 

provinents d’un planeta molt similar a la Terra, que faran partícips als infants de l’especial 

missió de salvar el seu planeta (i també el nostre).   

 

Així doncs, el punt de partida del casal serà l’inici d’una trepidant història que involucrarà 

de forma directa als nens i nenes, que hauran d’interactuar cada setmana amb un 

personatge diferent per tal de resoldre els reptes i missions que se’ls ha encarregat. 

Aquests éssers fantàstics pertanyen a diferents races i es presenten al conte en 

representació dels diversos habitants del planeta d’Origin, de manera que cada setmana 

es troba centrada en el treball més específic d’un tema (com per exemple el món marí o la 

contaminació de l’aire). Aquesta configuració permet que els infants vagin descobrint, de 
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manera seqüencial i ordenada, les diferents perspectives d’aquest ampli tema.  

 
El conte amb què s’introduiria el casal seria el següent: 
 
En un lloc molt llunyà de l’espai exterior existeix un planeta anomenat Origin, un lloc semblant 

a la Terra, el planeta on nosaltres vivim. Durant molts segles, a Origin ha existit un equilibri 

que ha mantingut a tots els seus habitants amb vida, gràcies al regnat de Némesis. Ella ha 

estat capaç de comprendre que, tot i que tots els habitants d‘Origin tenen les seves 

particularitats, tothom ha de fer el possible per poder conviure en pau i respectar la integritat 

del planeta. 

Ara bé, no a tothom li agrada aquesta idea. En un racó del nord d’Origin hi viu l’Hades, un 

ésser permanentment malhumorat a qui només l’importa tenir allò que ell vol a cada moment, 

sense importar-ne el preu. Ades no entén les bones intencions de Némesis, i els seus fidels 

seguidors tampoc: ells són més partidaris de la satisfacció pròpia (al nostre planeta els hi 

podríem dir egoistes). 

 

Per sort, Némesis no treballava sola. Comptava amb un equip de consellers i conselleres 

que l’ajudaven a prendre les decisions més importants i a combatre els possibles enemics 

que volguéssin desestabilitzar la pau i l’ordre. El seu equip estava format per: 

- Posidonia: habitava el mar del sud, un dels mars més rics en biodiversitat 

d’Origin. 

- Helios i Flux: dos germans bessons que tenen la capacitat de volar entre els 

núvols. 

- Delfus: meitat elf, meitat humà, Delfus representava als habitants dels boscos 

més frondosos del planeta. 

- Sensei: representant dels éssers més vells d’Origin: ells/es són els qui    

guarden els records més importants de la història. Viuen a diferents indrets. 

 

Durant els últims mesos, la reina Némesis i els seus consellers han estat veient coses que 

no els ha agradat gens: l’Hades i els seus amics han talat un munt de boscos rics en arbres 

centenaris sense cap control per construir-se unes fortificacions, fent servir màquines molt 

contaminants i abocant residus als mars i oceans d’Origin. 

- Quin horror! Acabaran destruint el nostre planeta! Els hem d’aturar els peus!- van 

exclamar, enfadats, alguns dels consellers.  
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Némesis, preocupada per la situació, va tenir una idea: 

- Escolteu, heu sentit a parlar del planeta Terra? Es troba situat a uns quants anys  

llum d’aquí. Ha arribat a les meves oïdes que allà habiten nens i nenes tan 

especials, que ens podrien donar un cop de mà per enderrocar l’Hades i el seu 

exèrcit. Què en penseu, hi anem? 

 
A partir d’aquí, cada setmana es llegirà una nova part del conte, que es sumarà a l’anterior 

i que servirà per introduir a cadascun dels personatges. Així, al finalitzar el casal haurem 

format part d’aquesta història, que tindrem a l’abast a l’espai de l’escola. 

 
2.3. Objectius de la proposta 

Donada la situació d’excepcionalitat en què ens trobem, en la qual els nens i nenes han estat 

confinats durant molts dies i en la que és possible que alguns d’ells hagin perdut algun ésser 

estimat, l’objectiu prioritari del casal, independentment del Centre d’interès, és el d’acollir a 

nivell emocional a tots els nens i nenes, proporcionant-los les eines adequades per gestionar 

el seu estat emocional. A partir d’aquesta base, els objectius relacionats amb la proposta 

pedagògica que plantegen són els següents:  

• Comprendre els principals efectes de l’impacte dels éssers humans en el medi, 

especialment en l’entorn proper, per tal d’actuar en conseqüència. 

• Comprendre i valorar la necessitat de respectar el medi ambient i l’entorn que ens envolta, 

a través de la coneixença del mateix. 

• Fomentar l’adquisició d’hàbits i actituds que afavoreixin la convivència entre tots/es els 

participants del Casal. 

• Promoure l’autonomia dels infants i l’aprenentatge significatiu, a través d’activitats 
diverses i des d’un enfocament inclusiu. 

• Valorar el treball en grup mostrant actitud de cooperació i participació responsable, 
acceptant les diferències amb respecte i tolerància envers les idees i aportacions dels 

altres en els diàlegs i els debats. 

 
2.4. Desenvolupament de la proposta 

 
Tal i com es comenta anteriorment, el Casal d’aquest any s’articularà entorn una història 

protagonitzada per diversos éssers que viuen a Origin, un planeta situat a anys llum d’aquí, 

però que té característiques similars al nostre. Aquesta història serà introduïda de manera 
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seqüencial en forma de conte, que es penjarà a les parets de l’escola per tal que els infants 

del casal hi tinguin accés en tot moment. Els protagonistes, que seran els qui vagin 

plantejant els reptes a complir són la Némesis (reina d’Origin), la Posidonia (introdueix el 

treball sobre el món marí), l’Helios i en Flux (introdueixen el treball sobre la contaminació 

de l’aire), en Delfus (introdueixen el treball sobre la biodiversitat) i la Sensei (introdueix el 

treball sobre el passat i la petjada que els humans deixem en el planeta). 

 
D’aquesta manera, a través del joc, la manipulació de diferents materials, el contacte directe 

amb la natura que envolta el poble i la participació amb altres entitats del mateix, es treballa 

per conscienciar als nens i nenes sobre la temàtica i, tanmateix, per engrescar- los i fer-los 

partícips del canvi. Tot aquest treball es complementa amb altres activitats de caràcter més 

lúdic i esportiu, que no tenen perquè estar lligades al Centre d’Interès, per  tal d’atraure i 

motivar als nens i nenes el màxim possible. 

 
El treball al llarg de les setmanes s’estructura de la següent forma:   
 

1. Primera setmana: de l’1 al 3 de juliol: Introducció del Centre d’Interès, 
visita de Némesis i Posidonia 

 
Durant la primera setmana s’introdueix el Centre d’Interès, amb la lectura de la primera part 

de la història (la que es mostra a l’apartat 2.2. Definició del punt de partida…). A més, es 

llegirà un altre petit fragment, en el qual la Posidònia els explica que, com que ara està al 

planeta Terra durant uns dies, està vivint al Mar Mediterrani i ha quedat parada amb la 

quantitat de brutícia i contaminació que ha trobat. Els pregunta si aquí també hi ha persones 

com l’Hades, a qui no l’importa gens la brutícia ni els éssers que habiten al mar. 

 

En aquesta setmana, doncs, es presenten dos personatges: la Némesis i la Posidònia, de 

manera que es centrarà en el treball del món marí. Durant la lectura del conte, l’equip de 

monitors interactua constantment amb els infants, fent-los partícips de la història, preguntant-

los si les situacions que viuen els diferents personatges també les viuen ells, per tal que 

connectin al màxim amb la situació que es presenta. 

 

Durant aquesta setmana, algunes de les activitats que es duran a terme són la realització 

d’un “carnet de reciclatge” i uns cubells per a l’escola per tal de fomentar, a través del joc, la 

correcta separació de residus; la creació d’obres d’art amb la utilització de residus reciclats; 

la construcció d’animals i plantes marines, tot fent volar la imaginació, o la visualització d’un 
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documental amb el posterior debat o reflexió. 

 
2. Segona setmana: del 6 al 10 de juliol: Visita d’Helios i d’en Flux 

En aquesta setmana, la història continua amb la introducció dels dos personatges Helios i 

Flux. Els bessons feliciten als infants per complir les missions encomanades, tal i com ells 

esperaven. Expliquen que a Origin es troben amb un problema molt gran: l’Hades i els seus 

fidels han construït un munt de fàbriques que no paren d’emetre gasos contaminants i, com 

ells viatgen pel cel, respiren aquest aire, que és dolentíssim per la seva salut. Novament, fan 

partícips als infants i els pregunten si al seu planeta també passa això. 

 
Algunes de les activitats que es plantejaran durant la setmana són la construcció d’un 
anemòmetre, per tal de comprovar i comprendre quin és l’efecte del vent; una gimkana amb 
diferents trenca-closques i enigmes per tal de descobrir quin és l’impacte del nostre consum 

en el medi ambient, concretament pel que fa a la contaminació de l’aire;  l’elaboració de 

disfresses amb material reciclat d’animals voladors o la construcció de menjadors per a 
ocells, que col·locarem arreu de l’escola. 

 
3. Tercera setmana: del 13 al 17 de juliol: Visita d’en Delfus 

Durant la quarta setmana, s’introdueix el personatge d’en Delfus que, novament, es queda 

sorprès amb tota la feina que estan fent els nens i nenes del casal. Explica que s’ha quedat 

meravellat amb la quantitat d’animals i plantes precioses que hi ha en aquest planeta, però 

que ha escoltat, a això que els humans en diem “notícies”, que moltes d’aquestes espècies 

avui estan en perill d’extinció. Explica també que a Origin, tots els habitants dels boscos, 

que són meitat elfs meitat humans com ell, fa uns anys es van trobar amb una situació 

similar: l’Hades va cremar molts boscos per construir les seves pudents fàbriques, fent que 

molts animals es quedessin sense lloc on viure. Gràcies a l’esforç dels habitants del bosc, 

van aconseguir que l’Hades s’emportés els seus contaminants edificis cap al seu territori, 

recuperant així la vida al bosc. 

 
Algunes de les activitats que es plantegen per a la setmana són la realització d’una gimkana 

o joc de pistes per l’escola en la qual s’introdueixin de manera atractiva i engrescadora, els 

elements que els conformen (espècies de plantes, arbres, animals, etc.); jocs com el dels 

ecosistemes, per comprendre la relació entre els seus diferents habitants o la plantació de 

petits arbres o plantes que cuidarem durant el casal. 
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4. Quarta setmana: del 20 al 24 de juliol: Visita de la Sensei 
Durant la cinquena setmana ens visita l’últim dels personatges: la Sensei. Els explica que 

ve en nom dels éssers més longeus d’Origin: repartits en diferents indrets, han vist com, 

amb el pas dels anys, el seu planeta s’ha convertit en el meravellós espai que és ara i, 

també, com alguns éssers com l’Hades han intentat fer-lo malbé. Aquests éssers tenen un 

atribut especial, i és que s’alimenten de tots els records i de les experiències que generen 

la resta d’habitants d’Origin. Quant més bons són els records, més feliços viuen ells. Com 

que són molt savis, la Sensei els explica que la petjada que deixin ells al planeta Terra amb 

les seves accions, serà el que farà que les properes generacions puguin gaudir del planeta 

igual que ho estem fent nosaltres. 

Algunes de les activitats que es plantejaran per aquesta setmana són  l’exploració, des de 

l’escola, del poble de Vilassar amb una gimkana amb codis QR que permeti veure com era 

fa molts anys, i que donarà peu a la reflexió sobre els canvis que s’han produït (sempre que 

la situació ho permeti); o l’elaboració d’un gran mural amb pintures i altres materials amb les 

petjades dels mans i peus dels infants. 

 
5. Cinquena setmana: del 27 al 31 de juliol: Tancament del Centre 

d’Interès 

Durant aquesta setmana es durà a terme el tancament del Centre d’Interès. La història 

continuarà presentant a tots els personatges, que agrairan la feina feta per els nens i nenes 

del casal i els demanaran, de manera breu, quines són les conclusions a les que han arribat 

durant aquestes setmanes. Després d’interactuar amb els infants, la història finalitzarà amb 

l’acomiadament de la Némesis i dels seus consellers. 

 

6. Sisena setmana: del 3 al 7 d’agost:  Les olimpíades de la mitologia 
Grega 

A la Grècia clàssica els exercicis físics eren, al costat de l'aprenentatge de les lletres i de la 

música, una part fonamental de l'educació dels nois. A partir dels dotze anys, almenys en les 

famílies benestants, el noi era confiat a un preparador que l'instruïa en el gimnàs un espai 

cobert de sorra a l'aire lliure quadrat i voltat de vestidors, banys i altres sales.  

 

Cada ciutat celebrava competicions esportives als principals festivals que dedicaven als seus 

déus, com a les Panatenees d'Atenes. D'aquests jocs locals sortien seleccionats els millors 

atletes que representaven la seva ciutat en els jocs o festivals religiosos i esportius oberts a 

participants de tot Grècia. Olímpia, situada prop de la ciutat de Pisa, a la regió grega d'Èlida 
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(Peloponnès), era un santuari consagrat als déus de l'Olimp, especialment a Zeus Olímpic, 

un complex alhora religiós, cívic i esportiu, amb diversos temples, un estadi, un gimnàs, una 

palestra i un hipòdrom.  

 

L'origen dels Jocs Olímpics es perd en la foscor dels temps dels herois. Segons el mite qui va 

establir per primer cop els Jocs a Olímpia va ser Pèlops. Al cap d'un temps es van deixar de 

celebrar fins que un altre heroi, Hèrcules, els va restaurar. Segons la tradició el 776 a. C. els 

jocs d'Olímpia es van començar a celebrar de manera fixa. Un cop cada quatre anys es 

declarava una treva sagrada perquè les ciutats gregues deixessin de lluitar uns mesos si 

estaven en guerra i permetessin als seus atletes participar als jocs d'Olímpia, entre finals de 

juliol i d'agost. 

 

El dilluns arribaran al casal Pèlops i Hèrcules i ens plantejaran fer unes olimpíades, en les que 

hi participarà tot el casal. A més, crearem fantàstiques medalles i les nostres pròpies banderes 

a les hores de tallers, farem un scaperoom virtual per descobrir les històries que ens deixen 

els dos personatges, entre d’altres activitats.  

 

7. Setena setmana: del 10 al 14 d’agost: Els herois i heroïnes que volem 
ser 

Durant aquesta setmana ens plantejarem algunes qüestions com per exemple, què volem fer 

per salvar la terra? Per què ho volem aconseguir? Quins valors influeixen en el que volem 

ajudar a salvar?  Quins poders volem tenir? I com ens veiem? Així, es treballaran els valors 

que comporta la figura d’un heroi, com per exemple el treball en equip, a través de dinàmiques 

i jocs cooperatius. Tots i totes s’hauran d’esforçar al màxim i treballar en grup, encaixant com 

les peces d’un trencaclosques, i veuran que així ho podran aconseguir tot. 


