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COM HO
FEM??

La nostra forma de treballar és  a

partir del vincle entre les persones,

de crear unes relacions socials

horitzontals, on la sinceritat, el

respecte i l’autonomia siguin el punt

de partida.

És per aquesta raó que hem decidit

construir un casal on podem gaudir

d’una atenció directa i

personificada a cada infant, on la

confiança i l’aprenentatge mutu ens

guiïn alhora de conviure durant

l’estiu. Perquè no hi ha dos

persones iguals, i cada una

necessita, anhela i es comporta de

maneres molt diferents. Creiem que

tothom té unes peculiaritats

úniques que cal admirar.

 Ho farem plenes de
passió, amb el compromís

persistent,  amb l’esforç
més gran i sempre

carregades d’esperança" 
PAULO FREIRE

Així doncs enfoquem el projecte a la

creativitat i l’expressió, fent de les

diferents tècniques artístiques

(teatre, música, pintura, escultura,

dansa...) recursos, canals i camins

per aconseguir transmetre el món

que portem dins.

 ALGUNS DELS
OBJECTIUS...

Gaudir plenament de l'estiu

Aprendre i descobrir tècniques

artístiques, jocs, balls, cançons...

Crear, imaginar i construir de tot.

Riure i creixer molt.

Enfortir l'autoestima.

Generar un espai on tothom es

senti respectat i empoderada. 

Conviure i compartir.

Fer amistats.

Dies molt dinàmics i

sorprenents.

Conèixer el territori i l'entorn.

Fer que l'estiu sigui diferent.



HORARI
Totes les setmanes tenen un fil

conductor que les uneix de dilluns a

divendres sobre algun tema en

concret. 

 Exemples d'altres anys:

Superherois i superheroines,

pirates, indis, inventor@s,

trementinaires, circ, etc... 

 

I cada setmana té el següent

format:

 

Dillamps -- JOCS

Dimarts -- CONSTRUCCIONS

Dimecres -- TEATRE I COS

Dijous -- MÚSICA I DANSA

Divendres -- EXCURSIONS
ALTRES
OBSERVACIONS

Anirem a la piscina del poble

quan poguem.

Ens remullem cada dia.  

Un dia a la setmana fem una

excurisió. Cal portar calçat

còmode i roba adquada.

Hem de portar una caixa de

cartró el primer dia, perquè serà
la nostra caixa on ho guardem

tot allà dins.  

Volem celebrar la 1era edició a

Vilanova de Sau!! 
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