STEAM Week
Setmana Santa
26 - 29 de març de 2018

Organitza:

Col·laboradors:

Presentació
El nostre projecte busca potenciar i incentivar la curiositat dels infants envers el món que
els envolta utilitzant l’experimentació com a eina per a descobrir els misteris de la ciència,
l’art, la tecnologia i molts àmbits més. Durant els quatre dies de vacances de Setmana Santa
us proposem un apassionant viatge al futur, on els nostres valents exploradors aprendran
idiomes a través de la cuina, pensament científic i computacional amb els tallers Explorium
i, al mateix temps, realitzaran obres d’art avantguardistes, tot jugant i passant-ho d’allò
més bé.
STEAM és l’acrònim anglès que engloba les disciplines educatives; Sciencie ( ciència),
Tecnology ( tecnologia),Engineering ( enginyeria), A
 rt (art) iMathematics (matemàtiques).
En aquest projecte pretenem fomentar aquests coneixements i l’anglès per mitjà de
l’educació en el lleure. Aquestes cinc àrees potencien el pensament flexiu i la creativitat de
l’alumne i li permet, també, adquirir noves capacitats i competències, a l’hora de resoldre
problemes. A més a més, el discent desenvolupa habilitats que li permeten ser partícip d’un
món cada vegada més complex.
Oferim un ampli ventall d’activitats formatives dirigides a totes les edats, amb jocs i tallers
de mil temàtiques diferents. El nostre objectiu fonamental és augmentar les ganes
d’aprendre dels infants i joves fent que el fet d’aprendre sigui un procés divertit i
emocionant.

Programació
Horari comprès entre les 9:00 - 13:00h: Casal.
Durant l’horari principal del Casal, ens centrarem bàsicament en tres tipus d’activitats:
-

Activitats dirigides en anglès
Superchef està pensat per treballar l’anglès d’una forma dinàmica i divertida que
serveixi per aprendre un vocabulari bàsic per la vida diària. També podrem
experimentar amb els materials que ens trobem a la cuina i amb les noves
tecnologies de la cuina moderna.

-

Activitats de lleure/mogudes:
Art Attack estimula la part més sensorial per poder experimentar amb la pintura, la
música o la fotografia. Mitjançant tallers i activitats de lleure podrem viure com uns
grans artistes.

-

Activitats Explorium
En el cas de les noves tecnologies les treballarem a través d’uns tallers on els nostres
infants es transformaran en científics i podran comprovar la força de la gravetat,
el funcionament dels motors o els impulsos elèctrics que ens fan moure.

La base de totes aquestes activitats serà l’experimentació, buscant sempre que totes les
activitats siguin essencialment pràctiques i que siguin els mateixos nanos els que
construeixin el seu coneixement. Seguirem un eix conductor futurista per dotar de sentit
totes les activitats i donar als nens i nenes una finalitat tangible.

Horari comprès entre les 8:00 - 9:00: Servei d’acollida.
Durant la primera acollida del matí esmorzarem i treballarem els hàbits d’higiene.
L’esmorzar el portarà cadascú de casa i hi haurà monitors i monitores dinamitzant aquest
espai.

Horari comprés entre les 13:00 - 14:00 hores: Servei d’acollida.
A la segona acollida s’ofereix un espai on els participant podran repassar els deures, llegir o
jugar amb els companys del casal.

Calendari
Dividim les activitats en tres franges d’edat per facilitar l’aprenentatge per nivells.
Treballar en grups petits ens facilitar la comunicació amb els infants i la seva capacitat per
rebre la informació.

Horari base i activitats per infants de P3, P4 i P5
8.00 A 9:00 HORA D’ACOLLIDA
HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

9:00 - 10:30

Superchef

Art attack

Superchef

Art attack

(classe en Anglès)

10:30 - 11:00

(classe en Anglès)

ESMORZAR

11:00 - 12:45

Explorium

Explorium

Explorium

Explorium

12:45 - 13:00

Anem cap a
casa!

Anem cap a
casa!

Anem cap a
casa!

Festa final!

(taller de
ciències)

(taller de
ciències)

(taller de
ciències)

(taller de
ciències)

13:00 A 14.00 HORA D’ACOLLIDA

Horari base i activitats per infants de 1r, 2n i 3r.
8.00 A 9:00 HORA D’ACOLLIDA
HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

9:00 - 10:00

Benvinguda al
món de la
tecnologia

(classe en Anglès

Superchef

Concurs
fotogràfic

(classe en Anglès)

10:00 - 10:30

Superchef

ESMORZAR

10:30 - 12:00

Explorium

Explorium

Explorium

Explorium

12:00 - 13:00

Art attack

Reconeixement
del territori

Art attack

Viatgem al
futur!

(taller de
ciències)

(taller de
ciències)

(taller de
ciències)

13:00 A 14:00 HORA D’ACOLLIDA

(taller de
ciències)

Horari base i activitats per infants de 4t, 5è i 6è.
8.00 A 9:00 HORA D’ACOLLIDA
HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

9:00 - 10:30

Explorium

Explorium

Explorium

Explorium

(taller de
ciències)

(taller de
ciències)

10:30 - 11:00

(taller de
ciències)

(taller de
ciències)

ESMORZAR

11:00 - 12:00

Benvinguda al
món de la
tecnologia

12:00 - 13:00

Art attack

Reconeixement
del territori

Art attack

Superchef

Concurs
fotogràfic

(classe en Anglès)

Superchef

(classe en Anglès)

Viatgem al
futur!

13:00 A 14:00 HORA D’ACOLLIDA

Pressupost
El pressupost del horari base és per els quatre dies de casal amb el material inclòs per a
realitzar els tallers i les activitats. Les acollides es poden variar cada dia i combinar com
més s’adapti al horari de cada infant només és necessari avisar 24h. abans.
Interns

Externs

Totes les acollides

Acollida matí 8:00 9:00

3€ per dia

3€ per dia

10€

Horari base 9:00 13:00

50€

55€

-

Acollida 13:00 - 14:00

3€ per dia

3€ per dia

10€

