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CASAL NADAL 2018
ESCOLA FRANCESC MACIÀ
“LA FÀBRICA DE LA CONFETI I EN
LLUMETES”
DOSSIER INFORMATIU

CONTACTE
Tel: 654.566.657
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QUI SOM
NAÏFAR, sccl és una cooperativa de treball associat, dedicada a la gestió de
serveis educatius en l’esport, la cultura i el lleure.

NAÏFAR, sccl neix al setembre de 1999 com a conseqüència d’unes inquietuds
comunes d’un grup de recents diplomats de magisteri, interessats en el camp
de l’educació no formal.

NAÏFAR, sccl, basa el seu funcionament en els següents principis:

-

-

-

Associació catalana: en un doble sentit: perquè està arrelada al país i la
llegua vehicular d’aprenentatge és el català, i per la seva ubicació i àmbit
de treball.
Principi de pluralisme i democràcia.
Principi de coeducació.
Principi d’activitat i participació: l’activitat és entesa com a protagonisme
de l’infant i, per tant, és necessària la seva participació.
Principi d’aprenentatge natural: l’aprenentatge entès com una acció
natural en l’infant i, per tant, és necessari establir un ambient propici de
motivació en els infants participants.
Principi de sociabilitat i col·laboració: donant un gran pes a la intervenció
i col·laboració en l’entorn social on es desenvolupen les activitats.
Principi de diversitat.
Principi de respecte pel medi ambient.
Principi de renovació pedagògica: es proposa un model centrat en la
qualitat, la investigació i la formació continuada dels seus professionals.
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CRITERIS EDUCATIUS DEL CASAL D’ESTIU

Objectius Generals
Els objectius generals en què s’ha d’assentar el desenvolupament educatiu del
Casal de lleure han de ser un viu reflex dels continguts, els valors, i els
resultats que pretenem assolir.



Educació en valors.



Potenciar l’adquisició dels hàbits que formen part del quotidià.



Reforçar els hàbits d’higiene i salut.



Afavorir i reforçar un clima de convivència i respecte.



Potenciar la creativitat.



Tenir en compte les necessitats individuals i grupals.



Fomentar la participació.



Afavorir la implicació dels pares, mares i tutors/es en el Casal.



Potenciar l’obertura i la participació de l’activitat en la dinàmica del barri
i/o municipi on està situat.
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Dades Generals
Dates



27, 28, i 31 de desembre.
2, 3 i 4 de gener.

Ubicació
Can Pons
Horaris






08h-09h Acollida (mínim 7 participants)
09h-13h Matí
09h-17h Dinar carmanyola
09h-15h Dinar carmanyola

EL dia 31 de desembre només fins les 15h.

Preus per dia
HORARI
ACOLLIDA 8h-9h
9h-13h
9h-15h
9h-17h

PREU PER DIA
3€ per dia
10,50€ per dia
15€ per dia (dinar carmanyola)
19€ per dia (dinar carmanyola)

Descompte del 15% de descompte 2n germà/ na (no inclou acollida).
Matrícula 10€ no socis A.F.A
Forma pagament:
Transferència bancària al núm. de compte:

ES82 2100 0674 7902 00197466
Concepte: casal nadal Francesc Macià / nom del participant.
Formulari inscripció:
Es pot trobar al despatx de l’A.F.A de 9h a 10h a partir del 3 de desembre fins
el 14 de desembre data límit per a realitzar inscripcions.
Cal adjuntar amb la inscripció, una fotocòpia del cat salut i el resguard del
pagament.
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CENTRE INTERÈS I OBJECTIUS ESPECÍFICS
La fàbrica de la Confeti i en Llumetes
La Confeti i en Llumetes són dos follets de la fàbrica de joguines de nadal, que
necessiten un cop de mà per duu a terme el seu propòsit de crear joguines amb
materials reciclats per no malmetre més el medi ambient. Així que demanaran
un cop de mà als nois i noies del casal, perquè els ajudin a fabricar les seves
joguines.
Objectius del centre d’interès
L’objecte final del centre d’interès d’aquest any, el podríem emmarcar en els
següents punts:
- A través de la reutilització dels nostres propis materials de rebuig, afavorirem
el respecte pel medi ambient.
-Crear joguines i descobrir altres formes d’oci diferents de les de la nostra
societat de consum: divertir-se no significa consumir.
- Crear un ambient estimulador i creatiu.
- Generar consciència de solidaritat, empatia, pau i esforç
- Fomentar la cooperació per a la construcció i pràctica dels jocs
- Fomentar l’esperit crític a través del reciclatge.
- Fomentar l’ús dels espais públics com a lloc de trobada, de convivència, de
joc.
Tanmateix, el context en què enquadrar el centre d’interès, queda plasmat en
aquests dos punts:


Que els nens/es:
Mitjançant l’activitat lúdica assimilin la realitat, aprenguin a acceptar les
normes, a entendre i a respectar els límits, a cercar activitats que
afavoreixin el seu creixement personal, la convivència grupal,
l’acceptació i el respecte envers un mateix i els altres.



Que els nens/es:
Participin en l’aprenentatge dels jocs i tallers i siguin receptius a les
normes, proposin jocs per jugar-hi, aprenguin a resoldre els conflictes
que sorgeixin durant el joc amb la resta de companys i companyes i
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acceptin les diferents cultures d’arreu del món com a una part més de
l’enriquiment personal.



Que mitjançant la pràctica dels jocs, els tallers i els esports es treballi per
desenvolupar el creixement de la personalitat del noi, tenint en compte la
seva bidimensionalitat, individual i social, potenciant el treball en equip i
la solidaritat

Objectius Específics:
A partir dels objectius generals que ens pauta el projecte general del casal de
nadal, sorgeixen els objectius específics que regeixen el desenvolupament
específic del centre d’interès. D’aquesta manera i mitjançant les activitats
programades, aconseguirem assolir tot un seguit d’objectius que incidiran en el
desenvolupament integral dels nois i noies.
- Conèixer i treballar amb diferents tipus de materials del nostre quotidià.
- Reflexionar sobre els valors i la importància del reciclatge.
- Realitzar tallers i jocs relacionats que ens plantegin els follets cada dia.
- Aprendre a resoldre els conflictes que puguin aparèixer durant l’activitat
mitjançant el diàleg.
- Afavorir una consciència crítica a l’hora de realitzar qualsevol activitat, atenent
a les característiques físiques de cada nen i nena.
- Respectar el desenvolupament cognoscitiu de cada noi i noia.
- Afavorir que els nens i nenes recuperin l’entorn com espai de joc.
- Apropar als nens i nenes a la pràctica de diferents jocs, tallers i esports
- Afavorir activitats grupals, fomentant espais d’interrelació entre els subgrups.
- Fomentar conductes i hàbits socials que facilitin i potenciïn la convivència i el
benestar personal.
Com es pot constatar, s’estableix una vinculació entre els objectius del centre
d’interès i els objectius del casal de nadal.
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