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Des de FUNDESPLAI, Fundació Catalana de
l’Esplai, us presentem una proposta d’activitats
d’hivern adaptada a les necessitats i
característiques d’aquest període de vacances.
Hem dissenyat una proposta d’activitats
educatives plenes de contingut per tal de que les
famílies puguin triar els dies que necessiten fer-
ne ús. És una proposta d’activitat diària que
permetrà als infants conèixer un altre manera de
fer, de relacionar-se i de compartir experiències.
La finalitat principal és poder aconseguir que els
infants siguin els protagonistes dels seus
aprenentatges, trenquin amb la rutina de
l’escola, que realitzin activitats diferents i que es
diverteixin participant i relacionant-se amb els
altres.

PRESENTACIÓ

Gaudim de
l’hivern



OBJECTIUS

Hàbits i habilitats
Contribuir a millorar la participació activa dels infants. Dotar-los d’eines i recursos per afavorir la seva implicació
en el treball d’equip i les decisions consensuades.

Actituds i valors. Àrea afectiva
Afavorir que els infants sentin curiositat per l’entorn i per les persones que els envolten. Desenvolupar una
actitud positiva envers la participació, la responsabilitat i el compromís.

Coneixements i capacitats intel·lectuals
Desenvolupar la capacitat dels infants de proposar alternatives factibles. Comprendre el sentit i la utilitat de
l’organització, del repartiment de responsabilitats, el compromís, etc.
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PROGRAMACIÓ DIÀRIA
Cada dia utilitzarem un fil conductor diferent a través del qual giraran les activitats del dia. La 
proposta temàtica diària per enguany és:

Dijous 22 Divendres 23

Quin fred!! El TIÓ té mal de 
panxa

Dilluns 26 Dimarts 27 Dimecres 28 Dijous 29 Divendres 30

SANT ESTEVE És Nadal al carrer Joguines 
Solidaries

Taller de 
manualitats

La cursa de Sant 
Silvestre

Dilluns 2 Dimarts 3 Dimecres 4 Dijous 5 Divendres 6

Un any nou ple 
d’il·lusions

Jocs d’hivern Sóc una estrella Seguim l’estrella 
d’orient

DIA DE REIS



LES ACTIVITATS

Les activitats faciliten a l’infant, el desenvolupament integral en el seu medi. Són 
activitats adaptades a les edats participants.
L‘infant vol tocar, manipular, transformar i experimentar. Els infants viuen els 
esdeveniments quan en són els protagonistes i poden expressar-s’hi i intervenir-hi.

Cada dia iniciarem una nova història que acabarà el mateix dia, per tal de que cada 
família adapti la proposta d’activitats d’hivern a les seves necessitats.
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SORTIDES 
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http://www.google.es/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_h0ctDy8_E9E/R9HMyjv34UI/AAAAAAAAAMw/bjy_T6Yfu44/s400/Llufa.gif&imgrefurl=http://entesaperbellvei.blogspot.com/2008_01_01_archive.html&usg=__debYWI6EF0YmVO8UJWSDU34_YhA=&h=369&w=325&sz=13&hl=es&start=4&zoom=1&tbnid=F_8MCCHbY6BYjM:&tbnh=122&tbnw=107&ei=71yOULjUE4LV0QWv74HIBw&prev=/search?q=llufa&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1


GARANTIES

Equip educatiu format i qualificat

Programació, realització i valoració del Casal

Material necessari pel desenvolupament de les activitats

Gestió d’inscripcions, rebuts, quotes,...

Dossier informatiu de pares i mares abans de començar

Assegurances: civil i d’accidents pel personal i els usuaris

Qüestionari de satisfacció per les famílies


