
Casal d'estiu 2016 a Albinyana 

Natura, art i creativitat 
«Els misteris de la lleona de la sabana»



L'Aresta som una cooperativa especialitzada en l'educació agroambiental, la 
cooperació i la sostenibilitat que té com a objectiu fomentar l'aprenentatge 
actiu, experimental i vivencial a través de metodologies participatives i 
divertides.

 

Paraules clau del casal d'estiu:

CREATIVITAT ARTÍSTICA-JOCS COOPERATIUS-TALLERS EN ANGLÈS-SOSTENIBILITAT 
AMBIENTAL- PARC AQUÀTIC- DIVERSIÓ- TREBALL PER RACONS-EXPERIMENTACIÓ-
EXCURSIONS A LA NATURA

 



DATES

-Del 27 de juny a l'1 de juliol
-Del 4 al 8 de juliol
-Del 11 al 15 de juliol
-Del 18 al 22 de juliol
-Del 25 al 29 de juliol
-De l'1 al 5 d'agost
-Del 8 al 12 d'agost
-Del 16 al 19 d'agost
-Del 22 al 26 d'agost
-Del 29 d'agost al 2 de setembre

HORARIS

- Acollida de 8 a 9
- Casal de 9 a 13h
- Menjador (amb carmanyola) de 13 a 15h

ADREÇAT A:

-Nens i nenes de 3 a 12 anys empadronats al 
terme municipal d'Albinyana o alumnes de 
l'escola Joan Perucho 



Projecte educatiu
El casal d'estiu Natura, Art i Creativitat! «Els misteris de la lleona de la sabana » s'estructura 
en un ambient diferent cada setmana (Els exploradors del bosc, Creem el nostre espectacle!, 
Descobrim els insectes!, Viatgers del món, Una bona colla de músics! etc.). Cada dilluns, el 
personatge de la lleona  ens presenta un seguit de misteris i preguntes que investiguem al 
llarg de la setmana. En el casal, combinem activitats artístiques i creatives, gimcanes, 
experiments científics sorprenents, jocs cooperatius i excursions a la natura en torn a 
l'ambientació setmanal corresponent. D'altra banda, cada dia una de les activitats es 
desenvolupa en anglès i quatre dies a la setmana gaudim del parc aquàtic on realitzem el 
casal.

Objectius educatius
-Conèixer  el nostre entorn i com cuidar-lo
-Desenvolupar l'expressió artística i l'experimentació científica
-Treballar de forma cooperativa
-Fomentar el respecte, la solidaritat i la corresponsabilització
-Aprendre anglès des de la quotidianitat

i sobretot....passar-nos ho bé!!!



Ambientació
Comencem cada setmana amb un misteri o pregunta que anem resolent de 
forma col·lectiva. Això ens portarà a fer un seguit d'activitats i experiments per 
anar explorant  les preguntes plantejades en grup i aprendre des de la 
vivencialitat.

Excursions
Un dia a la setmana fem una petita sortida pels voltants de l'espai del casal per 
tal d'explorar el nostre entorn i conèixer de ben a prop les plantes, els arbres i 
els animals que hi viuen. També aprofitem les sortides per recollir material 
natural que emprem en les activitats artístiques i de ciència.

Espai tallers
En els tallers experimentem i fomentem la creativitat i l'experimentació artística 
i científica a través d'activitats de descoberta. 

Racons
El racons permeten als nens i nenes desenvolupar la seva creativitat, explorar 
l'entorn més proper i aprendre a autogestionar-se el temps. Al llarg de la 
setmana els nens i nenes més petits disposaran de temps per gaudir d'aquests 
espais on trobaran materials per experimentar.

ACTIVITATS:



EXEMPLE D'UNA SETMANA DEL CASAL

HORARI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9-9:30 Benvinguda i 
presentació dels 
enigmes de la 
lleona que ens 
trasllada a 
l'ambientació  
setmanal

Benvinguda i 
jocs 
cooperatius

Benvinguda i 
jocs 
cooperatius

Benvinguda i 
jocs 
cooperatius

Benvinguda i 
jocs 
cooperatius

9:30- 10:30 Inici de 
l'ambientació 
setmanal: 
Espai taller 
artístic (in 
English)

Treball per 
racons 
(infantil) i 
projecte 
setmanal 
(primària)

Espai taller 
artístic (in 
English)

Treball per 
racons  
(infantil) i 
projecte 
setmanal 
(primària)

Excursió

10:30-11 ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR

11-12 Parc aquàtic Parc aquàtic Parc aquàtic Parc aquàtic Activitats 
creatives 
vinculades a 
l'excursió

12-13 Parc aquàtic Espai taller 
experimental 
(in English)

Parc aquàtic Espai taller 
experimental
(in English)

Tancament 
dels enigmes 
de la 
setmana



SOBRE NOSALTRES

Aresta Cooperativa 

El nostre projecte educatiu en l'àmbit del lleure hibrida les activitats experimentals, 
creatives i de descoberta amb  metodologies participatives, cooperatives i divertides.

El nostre objectiu és promoure el respecte cap al medi ambient i les persones. 
Fomentem el coneixement del nostre entorn així com de les pràctiques comunitàries, 
pageses, ramaderes, artesanes, artístiques i científiques que en tenen cura i que 
posen la sostenibilitat de la vida en el centre.

Trobareu més informació del projecte a la web i al facebook:

arestacooperativa.com
https://www.facebook.com/laresta.flecacoop

http://arestacooperativa.com/
https://www.facebook.com/laresta.flecacoop


Col·labora:

Organitza: 

Més informació a: arestacooperativa.com
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