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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 
on està situat. 
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Dades Generals 

 

Dates 

 Setmanes del 27 de juny al 29 de juliol. 

 

Ubicació 

Escola Mediterrània (Pg. Marítim de la Barceloneta, 5) 

 

Horaris 

 08h-09h Acollida 

 09h-13h  ( Matí ) 

 09h-15h  ( Matí + Dinar ) 

 09h- 17h ( Tot el día ) 

 

 

Preus per setmana 
 

 

 

 

 

 

 

Dies esporàdics per quedar-se a dinar:  

Fins les 15 h. ---  9 €. 

Fins les 17 h. --- 12 €. 

Descompte del 5% a partir del segon germà (no inclou el dinar). 

 

 

 

HORARI PREU 

ACOLLIDA 8h-9h 3 € / dia  
14 € / setmana 

9h -13h  65 € 

9h - 15h ( dinar ) 100 € 

9h - 17h 118 € 
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Forma pagament: 
 

El pagament s´haurà de fer abans del 10 de juny, abans de començar el casal. 

Transferència bancària al nº de compte: ES52 2100 0674 74 0200211928 
Concepte: Casal Mediterrania / nom del  participant (amb les setmanes 

sel·lecionades) 

 

Formulari de Pre-inscripció i Inscripció: 
 

S´haurà de fer una  pre-inscripció via telemàtica a partir del 23 d´abril a través de 

la pàgina de l´Ajuntament, juntament amb la inscripció per formalitzar-la. Teniu 

de temps fins el 2 de juny a l’enllaç següent: 

http://vacances.barcelona.cat/ca 

 

CODI D’ACTIVITAT 010410CAS01 

 

Un cop fet el tràmit de Pre-inscripció ( via web Ajuntament) ja podeu formalitzar 

paral·lelament la inscripció de l´infant pel casal fins el 2 de juny. 

La inscripció i més informació es poden trobar a www.escolamediterrania.cat 

 

S’ha d’adjuntar amb la inscripció, una fotografia del Catsalut  (Targeta Sanitària 

Individual)  i una fotografia mida carnet al correu jordi@naifarlleure.es, a més del 

comprovant de pagament.  

 

 

 

AJUTS ECONÒMICS ( BEQUES ) 

 

 

A partir del 23 d´abril fins el 23 de maig hi ha el període per la sol·licitud d´ajut 

econòmic per les famílies interessades via telemàtica seguint el mateix enllaç. 

S´haurà d´haver fet la Pre-inscripció corresponent a les setmanes que demaneu 

aquest ajut. Recordeu que només seran de 2 torns (setmanes). 

 

IMPORTANT : Aquest any quan feu la sol·licitud de l´ajut econòmic caldrà que 

ens faciliteu abans el IDALU ( identificador personal de cada nen ), aquest el 

podeu aconseguir en les notes que donen a cada alumne cada trimestre, 

sol·licitant-ho a l´escola o accedint al Departament de Registre d´Educació. Un 

cop ens faciliteu el IDALU ens arribarà un número PIN identificador per a cada 

alumne que serà el que us servirà per fer el tràmit i demanar l´ajut. 

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne 

 

 

 

 

http://vacances.barcelona.cat/ca
http://www.escolamediterrania.cat/
mailto:jordi@naifarlleure.es
https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
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CENTRE INTERÈS I OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

Introducció: 

El centre d´interès d´aquest any serà “ JUGUEM AMB L´ART “, farem un 

recorregut de les diferents modalitats artístiques que ens acompanyen en el 

nostre dia a dia, coneixent cada disciplina, una mica de la seva historia, artistes 

i tot a través del joc, la manipulació ,la creació, l´experimentació, introduint també 

el reciclatge, conscienciació del medi ambient i el teball en valors. 

 

 

Objectius del centre d’interès 

 

L’objecte final del centre d’interès d’aquest any, el podríem emmarcar en els 

següents punts: 

 

- Generar consciència per treballar diferents valors del dia a dia.  
- Descobrir i gaudir de les diferents disciplines artístiques. 
- Generar consciència de les diferents emocions que tenim i sentim, com 

ara l’alegria, la tristor, l’empatia, l’enuig. 
- Fomentar l’ús dels espais públics com a lloc de trobada, de convivència, 

de joc. 
- Fomentar el respecte pel medi ambient, creant  cohesió entre jocs tallers 

i natura. 
- Descobrir el barri/ l’entorn de l´escola. 
- Fomentar i reflexionar sobre la  cultura de la pau, a traves de saber 

gestionar  les nostres emocions. 
- Experimentar amb el nostre cos com a eina de treball. 

 

Tanmateix, el context en què enquadrar el centre d’interès, queda plasmat en 

aquests dos punts: 

 

 Que els nens i les nenes : 
 

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. 
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 Que els nens i les nenes : 
 
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 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/a, 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 d’estiu, 

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 el món artístic i les diferents disciplines. 
- Conèixer i prendre consciència de les emocions que tenim i aprendre a 

gestionar-les. 
- Aprofundir en cada disciplina, ampliant el coneixement de cada una 

d´elles, la seva historia, diferents artistes i  modalitats. 
- Conèixer el barri i l’entorn. 
- Fomentar la creativitat en els tallers. 
- Potenciar l’autoestima a través de la experimentació individual i grupal. 
- 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 noi i noia. 
- Afavorir l´acceptació dels canvis corporals. 
- Respectar el desenvolupament cognoscitiu de cada noi i noia. 
- Afavorir que els nois i noies recuperin l´entorn com espai de joc. 
- Apropar als nois i noies a la pràctica de diferents disciplines, 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 d´estiu. 
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Model Horari 

 

 

 

   * Ha d’haver-hi un mínim de 25 nens i nenes per setmana 

 

SETMANES TEMÀTIQUES – JUGUEM AMB L´ART 

 

1ª SET. ( 27 juny al 1 juliol ) – Setmana del conte i la literatura. 

2ª SET. ( 4 al 8 juny ) – Setmana del dibuix i la pintura. 

3ª SET. ( 11 al 15 juny ) – Setmana del circ. 

4ª SET. ( 18 al 22 juny ) – Setmana del teatre i el cinema. 

5ª SET. ( 25 al 29 juny ) – Setmana de la música, el ball i la dansa. 

 

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9-9:30  
BENVINGUDA 

 

 
BENVINGUDA 

 
BENVINGUDA 

 
BENVINGUDA 

 
BENVINGUDA 

9:30-10:15  
PRESENTACIÓ SETMANA 

 
JOC EXTERIOR 

 
JOC/ACTIVITAT EN ANGLÈS 

 

 
TALLER 1 

 
PLATJA 

10:15-11  
ESMORZAR 

 
ESMORZAR 

 
ESMORZAR 

 
ESMORZAR 

 
PLATJA 

11-12  
JOC EXTERIOR 

 
PLATJA 

 
JOCS D´AIGUA 

 
JOCS D´AIGUA 

 
GINKANA 

12-13  
TALLER  1 

 
PLATJA 

 
TALLER 1 

 
JOCS DE TAULA 

 
GINKANA 

13-15  
DINAR 

 
DINAR 

 
DINAR 

 
DINAR 

 
DINAR 

15-15:45  
RACÓ DE CONTES 

LECTURA 

 
RACÓ DE CONTES 

LECTURA 

 
CINEMA 

 
RACÓ DE CONTES 

LECTURA 

 
RACÓ DE CONTES 

LECTURA 

15:45-16:45  
RACONS DE JOCS 

 
TALLER 2 

 
CINEMA / POSSADA EN 

COMÚ 

 
JOCS DE SALA 

 
JOCS D´INTERIOR 

16:45-17  
RECOLLIM 

 
RECOLLIM 

 
RECOLLIM 

 
RECOLLIM 

 
RECOLLIM 
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QUÈ HEM DE DUR AL CASAL? 

 
EDUCACIÓ INFANTIL 
 

 Bata per tallers 

 Got de plàstic 

 Una bossa amb muda de recanvi (Ed. Infantil P-3) 

 Crema de protecció solar/ Gorra ( SORTIDES) 

 Tovallola gran, banyador i xancletes ( PLATJA O JOCS D´AIGUA) 

 Ampolla d´aigua ( individual ) 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

 Bata per tallers 

 Crema de protecció solar / Gorra ( SORTIDES) 

 Tovallola gran, banyador i xancletes ( PLATJA O JOCS D´AIGUA) 

 Ampolla d´aigua ( individual ) 
 

 
 
 

Tot ha d’estar marcat amb el nom i el cognom i es quedarà al casal fins 
l’últim dia d’assistència.  

 

 

PREGUNTES FREQÜENTS 

 

Puc fer la inscripció setmana per setmana?  

Podeu fer la inscripció setmana a setmana o repetir setmanes, sempre que ens 

aviseu, com a molt tard, el dimecres de la setmana anterior 

Com estan distribuïts els infants?  

Sempre que sigui possible farem grups homogenis per edat. 

Els  nens  de P3 dormiran migdiada?  

La migdiada és opcional.  Si hi ha algú interessat ens ho comuniqueu. 

Podem recollir al nen/a fora dels horaris de sortida?  

Si, sempre que ens aviseu amb antelació 



 Casal estiu Mediterrània 2022 

 

 

 

 

 

 


