
Un casal ple d’art
casal d’estiu 2017

organitzat per escola pia sitges i ColòNies jordi turull 



Centre d’interès: Un museu d’art
     

                   MIQUEL                                                                                                                             SRA. PANINI
        CONSERGE DEL MUSEU                                                                                             PROPIETÀRIA DEL MUSEU

  A finals de juliol la Sra. Panini obra les 
portes del seu museu i ha de deixar 

enllestits tots els detalls. El conserge 
Miquel i els nens i nenes seran els seus 

aliats…. o no



Per què l’art?
IDEES CLAUS DE KEN ROBINSON:

- Canvis constants, societat amb un futur 
incert

- Educar en la incertesa
- La creativitat com a eina fonamental en 

l’educació dels infants
- L’art com a mitjà per potenciar la 

creativitat

http://www.youtube.com/watch?v=AW-bTuBA5rU


els nostres objectius

- Ser capaç d’expressar-se creativament a través de diversos canals a més a més del lingüístic: 

dansa, plàstica, música, cinema, teatre… 

- Aprendre noves maneres de jugar i relacionar-se amb els altres

- Relacionar-se amb respecte amb tot el grup de companys/es i fer nous amics. 

- Interioritzar els valors del respecte, la convivència, empatia, amistat i cooperació d’entre d’altres. 

- Ésser cada vegada més autònoms i independents de l’adult a l’hora de vestir-se, menjar, rentar-se 

les mans i les dents, anar al lavabo, recollir i netejar els espais, etc. 



activitats
Jocs exteriors 



activitats
Cuina



activitats
Gimcanes



activitats
Experiments al laboratori



activitats
Teatre i expressió corporal



activitats 
Activitats sensorials



activitats
Jocs d’aigua



ACTIVITATS
Sortides i visites culturals



activitats
Històries fantàstiques i 
personatges



activitats



calendari i horari

 

Les entrades al casal es faran per la porta d’Infantil 

                                  

CALENDARI

Setmana 1 26 al 30 de juny

Setmana 2 3 al 7 de juliol

Setmana 3 10 al 14 de juliol

Setmana 4 17 al 21 de juliol

Setmana 5 24 al 28 de juliol

HORARI

Matí 9 a 13.30 h

Menjador 13.30 a 15.30 h

Tarda 15.30 a 17 h



sortides
Setmana 1 Jocs a l’Hort de Can Falç Caminant

Setmana 2 Taller “Els pastorets” a l’ABPS Caminant

Setmana 3 Museu del Ferrocarril- Taller “el tren pixelat” Tren

Setmana 4 Visita als gegants cristians a l’escorxador Caminant

Setmana 5 Visita al Centre d’Estudis del Mar. Activitat 
“Creem aquaris”

Barqueta

*Durant les sortides el casal romandrà tancat



CONTACTE
● Correu electrònic: casalscjt@escolapia.cat
● Telèfon: 646720326 (dilluns de 9 a 12.30h // dimarts, dijous i divendres de 

16.30 a 20.30h)
● Hores d’atenció al públic: dilluns de 9 a 10h a la secretària de l’escola
● Blog: https://casalescolapia.wordpress.com/

https://casalescolapia.wordpress.com/


torn de preguntes



gràcies per la 
vostra atenció!


