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1. Objectius 

1.1. Generals 

El 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 descoberta i aprenentatge que vol realitzar.  

Per aconseguir aquest objectiu, dividirem les tardes de juny en cinc espais:  

๏ mou-te!  

๏ crea!  

๏ culturitza’t!  

๏ casolà 

๏ meditar  

Cada espai esta dedicat a un cert tipus d’activitat, com el seu nom indica. I es realitzaran 

amb els mínims materials possibles, de manera que es fomentarà la imaginació i 

participació dels infants. 

Les activitats volen sortir de la rutina de l’escola, buscant en elles la diversió i 

aprenentatge d’una manera diferent de com ho han fet durant el curs escolar. 

La idea de crear aquestes tardes de juny és fomentar la voluntat de decisió, organització, 

indagació i descoberta de cada nen i nena. 

Per tal de poder fomentar aquests objectius es necessita un equip de professionals actiu i 

atent a les necessitats de cada nen i nena per ajudar a orientar-lo i oferir-li la possibilitat 

de madurar i crèixer com a infant.  
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1.2. Específics Infantil 

En el cas dels nens i nenes d’infantil no tindran una elecció tan activa de les activitats que 

es duran a terme. Encara que en tot moment podran ser lliures d’escollir si la volen fer o 

no.  

Per als nens i nenes d’infantil hi ha previst programar dues activitats per dia, dels grups 

anteriorment esmentats, de manera que cada dos dies hauràn passat pels 4 grups (mou-

te, crea, cassola i culturitza’t). L’aula de meditació sempre estarà oberta per a qui ho 

necessiti.  

La realització de les activitats de manera diària serà dividint el grup en dos subgrups. El 

primer grup fa l’activitat A a primera hora, i el segon grup fa la B. A segona hora 

s’inverteixen les activitats realitzades.  

Amb els infants d’Infantil només hi ha una sortida programada, que és la del cinema al 

Casal de Calaf, amb ells se’ls oferirà la possibilitat de triar entre tres pel·lícules a visionar 

(a elecció del equip de monitors i coordinació), i la que tingui més votació doncs serà la 

què es mirarà. Aquesta sortida es realitzarà en un dia diferent de la que es fa amb els de 

Primària.  

Per Infantil la durada de les activitats en general és de 40 minuts, amb un descans de 20 

minuts entre activitats perquè puguin esvargir-se al pati. Així doncs, quan arriben se’ls 

explica què es farà aquell dia i es divideixen els grups. Un cop acaben les activitats els 

grups es troben al pati i a les 16,10h es fa el canvi de grups. A les 16,50h es recolleix 

l’aula i es fa la tornada a la calma per poder fer la sortida a les 17h.  
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1.3. Específics Primària 

En el cas dels nens i nenes de primària hi ha una elecció activa de les activitats durant la 

primera joranda, així doncs seràn ells mateixos que a través d’un qüestionari podran 

escollir les activitats que volen fer durant les tardes de juny. Un cop recollides les 

decisions es valorarà com s’organitzen en funció de la quantitat de nens que s’hagin 

inscrit en cada una, i si és necessàri és refarà el calendari programat. 

Es deixarà la porta oberta a que si hi ha una activitat que no estigui programada però hi 

ha voluntat dels infants de voler-la fer, es podrà incloure dins la programació.  

Així doncs, el nen o nena podrà passar per dues activitats diferents cada dia. I al llarg del 

mes, per 12 activitats diferents, d’una àmplia oferta i varietat temàtica.  

Hi ha algunes activitats que no es podran escollir, com les sortides i el taller de sardana, 

on els infants aprendran punts diferents a la sardana tradicional.  Aquestes activitats no es 

podran escollir ja que necessiten de certa anticipació alhora de programar-les, de tota 

manera, si hi ha algun infant que tingui reticencia a desenvolupar-les, se’n estudiarà el cas 

de manera particular.  

Les activitats programades són tres sortides de l’escola: 

- Activitat al Casal d’avis 

- Descoberta del poble 

- Cinema al Casal de Calaf 

La sortida al Casal d’avis i la descoberta del poble es faran de manera simultània el 

mateix dia, de manera que es dividirà el grup en dos, i el següent dia de l’activitat 

s’invertiran els llocs on han assistit, de manera que tots hagin pogut fer l’activitat.  

En el cas del cinema se’ls deixarà escollir de manera lliure quina és la pel·lícula que els 

agradaria veure, i per votació de la majoria serà aquesta la que es visualitzarà. Aquesta 

sortida sí que es farà amb tot el grup junt. 
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La durada de les activitats (excepte les sortides, que duren la totalitat de la jornada) tenen 

una durada de 50 minuts. De manera que quan els infants arriben se’ls posa junts al pati i 

se’ls explica les activitats de la tarda i se’ls divideix per grups. Un cop dividits cada infant 

se’n va a l’aula corresponent i es comencen les activitats sobre les 15,10h. A les 16h 

sonarà la sirena i hi haurà un canvi de grups. A les 16,50h es començarà a recollir el 

material utilitzat durant el dia per tal de deixar l’aula nèta i lliure per les classes de 

l’endemà.    
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2. Espais 

2.1 Tipus 

mou-te!  

En aquest context es treballaran activitats que estiguin relacionades amb l’esport, on els 

infants es puguin desenvolupar a nivell psicomotriu. 

crea!  

En aquest espai es treballaran habilitats creades a través de l’experiència sensorial. On es 

duran a terme tallers o activitats on l’infant haurà creat o experimentat alguna cosa un 

cop realitzada l’activitat.  

culturitza’t!  

És un espai dedicat a la cultura en el sentit més ampli, és treballarà la reflexió, el debat i 

el pensament a través d’activitats relacionades amb el teatre, la lectura i l’audiovisual.  

casolà  

Aquest espai està dedicat a investigar pràctiques del quotidià. Es buscarà a través de 

l’experiència en els tallers la pràctica de situacions que es poden resoldre en l’àmbit 

domèstic.  

meditar 

Un espai ambientat al relax, on l’infant podrà anar-hi sempre hi quan ho necessiti. 

Entenent la demanda de soletat, reflexió i calma com una petició essencial i 

imprescindible a nivell educatiu. 
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2.2. Localitzacions 

Les localitzacions dels espais podran variar en funció de les activitats que es realizin 

aquell dia, i un cop definit el quadrant d’activitats es definiran els espais.  

De tota manera per tenir una idea s’utilitzarà: 

- Sala Blava 

- Sala Groga 

- 1 o 2 Aula de primària 

- Pati 

- Possibilitat d’accedir a la sala d’actes municipal? 

- 2 Aules d’infantil 

- 1 aula petita per espai meditació. 

- Biblioteca 

- Espai del menjador (és una mala hora perquè elles dinen, però potser es podria valorar 

perquè és molt ampli)  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3. Equip 

3.1. Funcionament 

3.1.1. Coordinació 

La persona coordinadora, tal i com el seu nom indica és la que s’encarregarà de coordinar 

l’equip.  

Aquesta feina implica un treball previ de planificació del que serà el programa de tardes 

de juny. 

Durant el període de tardes de juny, aquesta persona no tindrà assignada cap activitat a 

realitzar, però anirà donant suport a les activitats que així ho necessitin o ajudant a 

resoldre situacions que aniran sorgint el dia a dia. Durant la tarda, també acabarà de 

coordinar i preparar les activitats del següent dia.  

Aquesta persona és la responsable de pendre les decisions finals que siguin necessàries 

per el bon funcionament de tardes de juny i del equip de monitors.  

3.1.2. Monitoratge 

Els monitors i monitores treballen directament amb els infants, de manera que cada 

monitor es farà responsable de l’activitat que realitza aquell dia. Ell mateix es programarà 

l’activitat en funció del temps, nombre d’infants i pressupost que s’hi destina.  

Per les activitats programades com són la descoberta del poble i la sortida al casal d’avis, 

s’implicarà a tots els monitors la preparació d’aquestes. 

L’activitat final de l’aigua també prepararà de manera conjunta, ja que es treballarà amb 

tots els infants participants de Tardes de juny.  

Una nova actuació serà que no hi haurà monitor de refrència, és a dir que els monitors 

aniràn en funció de les activitats que ells mateixos escolleixin i se’ls atorgarà cada dia un 

grup diferent d’infants. 
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3.2. Hores i Horaris 

Es prepararà una reunió prèvia amb l’equip per decidir quin monitor realitza quina 

activitat depenent de les seves pròpies habilitats i/o preferències. De manera que les 

activitats no queden lligades fins que es consolidi l’equip. De tota manera la decisió final 

de les activitats recaurà en la coordinadora, en funció de viabilitat, aptituds personals i 

pressupost. 

La setmana prèvia a començar Tardes de juny hi haurà una reunió per verificar que tothom 

tingui clar que és el que ha de fer.  

Cada dia a les 17h es reunirà l’equip per valorar com ha anat el dia i verificar que les 

activitats per l’endemà estan preparades.  

Hi haurà una reunió un cop acabat Tardes de juny, on es valorarà de manera general com 

han anat les activitats.  

3.3. Proposta d’equip 

L’equip de treball és una de les parts fonamentals per tal de realitzar el projecte d’una 

manera satisfactoria.  

L’activitat de sardanes es durà a terme per un monitor extern, Francesc Latorre, però anirà 

acompanyat d’un monitor de suport per la realització de l’activiat.  

Així com també l’activitat de Ioga, que es realitzarà per la professora de ioga Thania 

Paulini.  

La primera proposta d’equip és aquesta, però queda pendent de confirmació:  

Coordinadora: Mercè Biosca 

Equip monitors: Eva Biosca, Oriol Peix, més 5 monitors titolats. 

L’equip no és definitiu ni està tancat. Es consolidarà durant el mes d’abril i principis de 

maig.  
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4. Proposta d’Activitats 

4.1. Infantil 

Les possibles activitats proposades es veuen al següent requadre, de tota manera estan  

pendents de definir en funció del equip de monitors: 

Sortida Cinema al Casal de Calaf:  

Projecció d’una pel·lícula escollida per els mateixos infants.  

mou-te! crea! 
- Sardanes 

- Ioga 

- Acroesport 

- Psicomotricitat 

- Jocs tradicionals 

- Porta el teu esport

- Pintar amb els peus 

- Taller de fotografia 

- Ballem i Cantem? 

- Fem massatges 

- Ens dibuixem la cara 

- Pintem un mandala amb guixos 

- Fem bombolles 

- Taller de plastilina

culturitza’t! casolà 
- Projecció de curts 

- Llegim contes 

- Dibuixem i expliquem la nostra història 

- Sombres xineses 

- Plantejament del debat

- Maneres de passar cordons 

- Taller de sorra de colors 

- Cuinem 

- Netegem: Treiem taques 

- Posa’t a la pell de.. (cec-coix-mut-sord 

- Canvis de roba
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4.2. Primària 

Taller de decisions 

És la primera activitat on els infants han de participar per poder fer una tria de les 

activitats que realitzaran durant els dies següents. 

Activitats generals 

Sortides 

- Joc de descoberta: Joc per el poble - a definir 

- Cinema Casal de Calaf: Projecció d’una pel·lícula escollida al taller de decisions 

- Casal d’avis: Passem la tarda amb activitats programades amb els avis del poble.  

mou-te! crea! 
- Sardanes 

- Ioga 

- Acroesport 

- Castellers 

- Jocs tradicionals 

- Malabars 

- Porta el teu esport

- Pintar amb els peus 

- Fem una màscara 

- Taller de fotografia 

- Moviment conscient 

- Fem massatges 

- Pintura corporal 

- Ens dibuixem la cara 

- Pintem amb bombolles 

- Dibuixem un mandala

culturitza’t! casolà 
- Projecció de curt 

- Fem un debat 

- Creació d’una obra teatral 

- Versionem contes 

- Lectura de poemes 

- Sombres xineses

- Maneres de passar cordons 

- Taller de nusos 

- Brodem el nostre nom 

- Cuinem 

- Construim làmpara 

- Netegem: Treiem taques 

- Posa’t a la pell de.. (cec-coix-mut-sord)
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5. Calendarització 

La calendarització ens serveix com a guia per tal de programar les activitats, però s’han 

de definir els dies que es realitzaran cada activitat, ja anirà en funció de:  

- L’elecció dels monitors en cada activitat. 

- Disponibilitat d’aules. 

-  Coordinar conjuntament els calendaris d’infantil i de primària.  

5.1. Infantil 

Tal i com hem comentat anteriorment es faran dos grups, i s’invertiran les activitats, de 

manera que cada dia cada grup realitzarà dues activitats.  

15-15,10 15,10-15,50 15,50-16,10 16,10-16,50 16,50-17

Dilluns 4

Arribada + 
explicació 

del dia

Culturitza’t

Descans - 
Pati

Cassolà

Tornada a 
la calma + 

Sortida

Dimarts 5 Mou-te Crea

Dimecres 6 Culturitza’t Cassolà

Dijous 7 Mou-te / IOGA Crea

Divendres 8 Culturitza’t Cassolà

Dilluns 11 Mou-te Crea

Dimarts 12 CINEMA CINEMA

Dimecres 13 Mou-te Crea

Dijous 14 Culturitza’t Cassolà

Divendres 15 Mou-te Crea

Dilluns 18 Culturitza’t Cassolà

Dimarts 19 Mou-te Crea

Dimecres 20 Culturitza’t Cassolà

Dijous 21 FESTA FINAL JOCS 
AIGUA
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5.2. Primària 

5.2.1. Horari previst 

Aquest horari és un horari orientatiu, ja que encara s’ha de definir els dies exactes amb 

les entitats per tal de poder coordinar les sortides en els dies que les entitats els hi vagi 

be.  

Dilluns 4 Espai de decisió i explicació + Sardanes

Dimarts 5 Mou-te Crea Culturitza’t Casolà

Dimecres 6 Mou-te Crea Culturitza’t Casolà

Dijous 7 SORTIDA

Divendres 8 Mou-te Crea Culturitza’t Casolà

Dilluns 11 CINEMA

Dimarts 12 Mou-te - IOGA Crea Culturitza’t Casolà

Dimecres 13 Mou-te Crea Culturitza’t Casolà

Dijous 14 SORTIDA

Divendres 15 Mou-te Crea Culturitza’t Casolà

Dilluns 18 Sardanes + Jocs de taula

Dimarts 19 Mou-te Crea Culturitza’t Casolà

Dimecres 20 Mou-te Crea Culturitza’t Casolà

Dijous 21 Avaluació FINAL - JOCS D’AIGUA
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5.1.2. Exemple d’horari a omplir 

Nom

Curs

Dia Vull fer… Activitat

Dimarts 5

Mou-te

Crea!

Culturitza’t

Casolà

Dimecres 6

Mou-te

Crea!

Culturitza’t

Casolà

Divendres 8

Mou-te

Crea!

Culturitza’t

Casolà

Dimarts 12

Mou-te

Crea!

Culturitza’t

Casolà

Dimecres 13

Mou-te

Crea!

Culturitza’t

Casolà

Divendres 15

Mou-te

Crea!

Culturitza’t

Casolà

Nom

Curs

Dia

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Dimarts 19

Mou-te

Crea!

Culturitza’t

Casolà

Dimecres 20

Mou-te

Crea!

Culturitza’t

Casolà

Vull fer… Activitat

Nom

Curs

Dia

�

�

�

�

�

�

�

�
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