Divendres 27 de maig a les
18:00h
Presentació de la proposta
educativa i visita dels espais.

la nostra fórmula

NATURALMENTHAPPY
Immersió en anglès
Al llarg de tot el dia i en totes
les activitats els nens i nenes
estan amb professors i
monitors que es comuniquen
en anglès en tot moment.

Workshops
Totes les activitats tenen un fil
conductor relacionat amb l'art de
cultivar. A més, es complementen
amb tallers artístics i tot tipus
d'activitats per estimular la seva
creativitat.

Aire lliure, animals,
piscina, esports
El SUMMER CAMP ofereix la millor
oportunitat perquè els nens i
nenes estiguin fent activitats a
l’aire lliure, en contacte amb la
natura, tot aprofitant l’entorn
privilegiat d'Esport Natura.

Les
vacances
d’estiu són les
més esperades
pels nens i les
nenes.
Als casals de
PetitsGenis t’ho
posem fàcil.

Entenem els casals d’estiu com una activitat de lleure que engloba aspectes lúdics i
educatius. És per això que, per una banda, ens plantegem que els infants i joves
siguin les protagonistes de les activitats que es realitzen i que el joc tingui un paper
fonamental per tal d’aprendre, gaudir, relacionar-se i expressar-se de diferents
maneres. Per altra banda, creiem necessari que el lleure ofereixi espais on l’infant
pugui desenvolupar el seu progrés personal de manera integral, i per tant,
respectant i afavorint les diferents dimensions del jo (física, afectiva i espiritual,
intel·lectual i social).
Us presentem ARTreveix-te el nou eix d'animació per aquest estiu 2022, un estiu
compromès amb l’art i al servei de la comunitat.
Amb la metodologia pròpia de l’educació en el lleure plantegem una aproximació a
l’art i la cultura on, a través de les nostres dinàmiques i propostes didàctiques,
pretenem fomentar la intel·ligència emocional, la descoberta d’un mateix, l’esperit
crític, la imaginació i la creativitat.
Després d’uns anys protagonitzats per les limitacions a l’hora d’accedir a la
programació artística i cultural, considerem de vital importància acostar-la als nens i
nenes i, per aquest motiu, el tema que hem escollit com a protagonista i fil
conductor del nostre casal d’estiu és “L’art al nostre abast”.
Les manifestacions artístiques formen part del nostre entorn, incideixen en la vida
de les persones i permeten espais de relació en els quals flueixen experiències,
significats, emocions, idees i pensaments. A més, contribueixen a l’anàlisi de la
realitat i ajuden a comprendre i a respondre, a sentir i a distingir, a pensar i a
construir.
Tindrem l'oportunitat de fer més forts els vincles amb els amics i amigues i de gaudir
i descobrir l’art i la cultura amb una mirada més compromesa d’una manera
divertida i educativa al mateix temps.
Volem transformar la societat des de l’àmbit educatiu, acompanyant els infants i
joves perquè esdevinguin lliures. També treballem per dignificar l’espai laboral,
posant les persones al centre i donant valor a l’educació en el lleure i reivindicant la
importància que té aquesta en la nostra societat.
ARTreveix-te perquè tots els infants puguin gaudir com a nens i nenes i créixer com
a persones perquè sabem que les experiències més emocionants en la vida d’un
infant passen a l’estiu.
T'ARTreveixes?

Lloc
Dates

Horari

VILANOVA DE SEGRIÀ
ESPORT NATURA
LLEIDA

Del 27 de juny al 5 de
setembre

De 8 a 9h
De 9 a 13:30h
De 13:30 a 15:00h
SERVEI DE BUS PRIVAT
Parades a Lleida i Torrefarrera
Sortida des de Lleida a les 8:00 i
tornada des d'Esport Natura a les 15:00

Esport Natura és una espai rural que compta amb dues grans sales per fer activitats
artístiques i lingüístiques, dues piscines, i un entorn amb parc infantil, camps de conreu,
estany, estable, arbres fruiters, bosc, pista multiesportiva. A més, compta amb una cuina
casolana per llepar-se els dits.

El Summer Camp compta amb diferents punts d'activitat i una premissa: viure l'exterior amb tots els sentits,
per això tota la nostra activitat es desenvolupa, principalment, a l'aire lliure.
EL JARDINET, és el centre neuràlgic, un terreny preparat pel joc i l'activitat espontània, amb un ambient
preparat i pensat per a donar resposta a les necessitats, interessos i motivacions pròpies d'infants d'aquestes
edats. On poder jugar amb la sorra, l'aigua, gronxar-se, saltar i trepar; on amagar-se, pintar, crear amb tots els
sentits,estirar-se a mirar un conte o a conversar al voltant de la foguera. Dins del Jardinet també hi ha el
REFUGI on resguardar-nos els dies més complicat si on trobar caliu i recolliment quan l'energia així ho precisi.
El BOSC és la nostra zona d'exploració i descoberta, on fem rutes, descobrim textures i sons de la natura. On
ens deixem envoltar de lentitud, bellesa i contemplació. On aprendre la importància del jo i del nosaltres; el
grup com a ajudar i col·laboració i on aprendre natural i lliurement. El bosc ofereix un ambient també preparat,
però sense planificació adulta. La natura pura que ofereix tot el que necessitem.
I el MÓN, la nostra principal escola, obert a afinar la mirada encuriosida dels infants i a fer passejades,
bicicletades o visites culturals, si el grup així ho demanda.

NATURALMENTHAPPY
Avui construir cabanes, pujar als arbres o simplement jugar a
l’aire lliure són experiències de les quals gaudeixen poc o
gens els nostres infants i joves. La desvinculació del medi
natural és cada vegada més gran. Per als adults també.
Així doncs, com podem educar la infància (i reeducar-nos)
perquè els sentits es despertin, per afavorir el vincle amb la
natura i per al desenvolupament saludable?

SUMMER CAMP

L'ART DE CULTIVAR
EL CONCEPTE

Viure l’estiu a la natura, jugar a l'exterior amb tots els sentits, a
l'aire lliure, en un entorn privilegiat i utilitzar la llengua anglesa
com a mitjà d’aprenentatge. Construir amb materials nobles
com la fusta, plantar i fer créixer l’hort, cuidar dels animals, un
espai on poder jugar amb la sorra, l'aigua, gronxar-se, saltar i
trepar; on amagar-se, pintar, crear amb tots els sentits,
estirar-se a mirar un conte o conversar al voltant dels camps
de fruiters.
Inspirats en les escoles al bosc del nord d'Europa i agafant
pinzellades de la pedagogia alternativa posem l'ànima en allò
que fem. A través de l’observació d’allò aparentment establert
intentem que els infants transgredeixin la mirada per
projectar cap a noves formes d’entendre el món d’una
manera nova i pròpia. Cultivar l’ànima, regar el seu propi hort
és construir la realitat i omplir-los de referents, no tan per
etiquetar com per identificar-se amb el que els envolta i
generar empatia. Donar presència al que sentim per fer-nos
presents.

El casal d’Estiu proposa als
infants un gran ventall
d’activitats de lleure de
caire educatiu amb les que
gaudir l’estiu d’una forma
divertida i participativa.

Les activitats estan pensades
al voltant d'activitats
dissenyades per aprendre
d’una manera lúdica. La
solidaritat i la col·laboració
són importants per assolir els
objectius comuns. Aquestes
sessions dinàmiques i
participatives són molt
atractives pels infants.

Grups de convivència
de 3 a 5-6 anys
D’aquesta manera fem possible que tots els
nens/es visquin una història
complerta independentment de les setmanes que
s’inscriguin

SUMMER CAMP

L'ART DE CULTIVAR
EIX D'ANIMACIÓ - Beefree 3-6 anys

Beefree & Ubuntu són els personatges que presentem com a fil
engrescador de les activitats i de les diferents propostes que
desenvoluparem al voltant de la temàtica de la proposta educativa.
La Beefree és una abella. Fins fa ben poc no es va descobrir que
aquesta espècie era migradora.
Pesa menys d’un gram i el seu cap és tan petit com una agulla de cap
però és capaç de recórrer milers de kilòmetres entre l’Àfrica i Europa.
De la mà d’aquesta intrèpida viatgera, els infants petits descobriran
expressions artístiques de diferents cultures que viuen en la natura.
El viatge i tot el que hi succeirà animarà els infants al debat i a obrir els
ulls sobre d’altres realitats. Acompanyar- la en la seva transformació és
una invitació a fer aquest camí, a partir de la introspecció i el
reconeixement que som part del mateix món.
La Beefree ens proposarà reptes i el descobriment de singulars
paraules relacionades amb l'art i la cultura. A més, l’acompanyen
diversos elements fantàstics que ens ajudaran a reforçar la motivació i
fer més significatius els aprenentatges.
La pols màgica. Cada cop que cau sobre algú, aquesta persona es
transforma una mica.
Les “Frees”. Són la seva colla d’amics i amigues. Sempre juntes, iguals
però diferents.
Els pètals. Menjar-los confereix la capacitat per aprendre paraules
noves i interessants de tot el món.

Grups de convivència
de 6 a 9 anys

SUMMER CAMP

D’aquesta manera fem possible que tots els
nens/es visquin una història
complerta independentment de les setmanes que
s’inscriguin

L'ART DE CULTIVAR
EIX D'ANIMACIÓ - Ubuntu 6 - 12 anys
Ubuntu és un personatge que pren forma de maleta. L’hem triat com a símbol
de l’experiència en la descoberta d' expressions artístiques de diferents
cultures que es manifesten en la natura.
Alhora es relaciona amb tot tipus d’emocions i sentiments: alegria, esperança,
somnis, pors, pèrdua. Es tracta d’un eix pensat per a les noies i els nois més
grans.
Ubuntu és una paraula africana. En un sentit més filosòfic es pot traduir com
“La creença en un vincle universal que connecta tota la humanitat”.
La maleta Ubuntu no serà pas un objecte-personatge estàtic. La seva forma
s’anirà transformant en funció de les històries i les vivències que ens presenti.
Amb ella tindrem l’oportunitat d’obrir els ulls a d’altres realitats i reflexionar-hi.
A la maleta hi trobarem diferents elements motivadors:
El passaport: simbòlicament ens serveix per parlar dels viatges i del seu poder
transformador. També del seu altre “poder” per obrir o tancar fronteres.
Les cartes: històries i vivències que ens interpel· len i ens ajuden a posar-nos
en la pell de les altres persones.
El calidoscopi: un objecte ben singular que ens recorda que en la diversitat hi
trobem la veritable riquesa.
ARTreveix-te: Preguntes i reptes que posen a prova la capacitat creativa i de
cooperació dels infants.

Grups de convivència
de 10 a 12/13 anys
D’aquesta manera fem possible que tots els
nens/es visquin una història
complerta independentment de les setmanes que
s’inscriguin

EL PROGRAMA. COM HO FEM_?
Setmana 1 i 2 – Nice Nature
Setmana 3 i 4 – Amazing ART
Setmana 5 i 6 – Wonderful Feeling
Setmana 7 i 8 - Excellent Earth
Setmana 9 i 10 - Happy Health

SUMMER CAMP

ACTIVITATS
IMMERSIÓ EN ANGLÈS. Cada matí els nens i nenes faran
workshops en llengua anglesa en grups reduïts per
edats, amb activitats variades sobre el tema de la
setmana. Al llarg de tot el dia i en totes les activitats els
nens i nenes estan amb professors i monitors que es
comuniquen en anglès en tot moment.
HORT: tenim cura de fer créixer els vegetals i n’aprenem
les seves propietats. Reguem, traiem herbes, arreglem la
terra...
CABANES A L'HORTA I BANYS DE BOSC: descobrim
l’entorn i cultivem l’ànima
KIDS LAB: a través de recursos que podem trobar a la
natura com la fusta o materials reciclats, farem volar la
nostra imaginació i fomentarem la lliure creativitat dels
infants!
BODY & SOUL: jugarem i treballarem la connexió entra
ment i cos de forma divertida a través del ioga, l’acroioga i
jocs d’equilibri i de meditació
ART TIME- desenvolupem la creativitat amb fang, pintura,
manualitats i art mural gegant. Alguns exemples de tallers
que es poden proposar són el de construcció de caixes niu
per a ratpenats, taller de rastres, taller de tints naturals,
identificació d’amfibis, treballs amb terra i fang.
TREASURE HUNT: en el bosc i dividits per grups, farem
gimcanes i recerques del tresor a la natura.
WATER GAMES per fer passar la calor, tota mena de jocs
d’aigua amenitzats pels nostres monitors. Piscinetes i
bassa per als petits, pistoles d’aigua, curses de galledes...
Tot per quedar ben xops! ;)

L'ART DE CULTIVAR

SUMMER CAMP
L'ART DE CULTIVAR

ACTIVITATS
FUN & GAMES & SPORTS: jocs tradicionals i
d’exterior, com fet i amagar, el joc del mocador,
pica-paret, arrancacebes... També podran fer
partits de diferents esports.
MAGIC/ CIRCUS SKILLS: practicarem tècniques de
circ, malabars, equilibri i acrobàcia amb materials, i
també aprendrem trucs de màgia per sorprendre
a la família i amics!
GOOD VIBES HOUR + SONGS: ens farem trenes als
cabells, braçalets, collarets d’amistat... També ens
expressarem a través del Lettering, els Mandales i
l’Scrapbooking...
PARC INFANTIL: els més petitons tindran la seva
estona per jugar al parc infantil (a l’hora
d’esmorzar, etc.)
PISCINA: cada dia ens podrem refrescar a les
piscines d'Esport Natura (piscina gran i piscina
petita, segons edats i habilitats dels nens).

FARM TIME AND VET TIME: visita guiada als
diferents animals d'Esport Natura, durant la qual
tindrem interacció amb ells. Entrarem a tocar-los,
aprendrem sobre la seva alimentació, hàbits... I
també els alimentarem i en tindrem cura.

SUMMER CAMP
L'ART DE CULTIVAR

ACTIVITATS
VIVAC I INFLABLES AQUÀTICS: La nit de bivac, és una experiència que permet als infants
dormir fora de casa amb els seus companys. Té un gran atractiu, ja que tot el que sigui
sortir de la rutina els crida molt l'atenció. Pot esdevenir, sobretot, una ocasió molt bona per
ajudar a millorar diferents aspectes com: l'autonomia i les relacions socials.
És una experiència que els enriqueix, els reforça la seva autoestima i creen vincles amb els
seus companys.
LA nit de bivac és durà a terme al mateix espai d'Esport Natura.
L'endemà tindrem un gran esmorzar amb fruita fresca, croissants, sucs que permetrà
agafar forces per continuar el dia amb inflables aquàtics, jocs d'aigua i música per tots
plegats.
TALLERS AMB COL·LABORADORS Art Mural, Llum Negra, PetitsXef, Manga: Els
talleristes que col·laboren amb nosaltres aporten noves visions i valors a tots els nostres
participants, acompanyant-los a assolir els objectius:
- Aprendre dels professionals i tenir noves experiències
- Descobrir nous talents que tenim interioritzats i que desconeixem

SUMMER CAMP
L'ART DE CULTIVAR

HORARI ORIENTATIU
Al matí, els horaris es divideixen en tres franges: una activitat d'activació - taller
d'imersió d'1 hora aproximadament una activitat diferent cada dia d’1'5 hores amb
temàtiques més mogudes (jocs, excursió, esports...) i una última estona de piscina. Per
als qui es quedin a dinar: després de dinar tindran una estona tranquil·la de dinàmiques
de grups.
Aquests horaris poden estar sotmesos a modificacions, segons les edats o per
meteorologia:

Sessió
informativa

ACOLLIDA MATÍ 8:00 - 9:00

Divendres 27 de maig a les 18:00h
Presentació de la proposta educativa i visita dels
espais.
Intervindran
Ferran Nogueras, Director de PetitsGenis.
Maria Moncayo Coordinadora del Programa de
Llengua anglesa Boreal Kids de PetitsGenis i
Directora del Summer Camp

PROJECTE
EDUCATIU

Tarifes
ACOLLIDA MATÍ 8:00 - 9:00

GESTIÓ

GRATUÏT

SETMANA MATINS DE 9:00 A 13:30H

60€

QUINZENA MATINS DE 9:00 A 13:30 H

110€

PACK OFERTA JUNY+ JULIOL

250€

BUS privat amb acompanyant amb parades a Lleida
i Torrefarrera
Dinar de 13:30 a 15:00

15€ la setmana

7 € per dia

Inscripcions
Inscripcions del dia 20 de maig al 17de juny
Podeu fer la vostra reserva omplint el formulari en línia
al següent link:
https://forms.gle/vEy35kwgSC1FpamZ6
Si teniu qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte
amb nosaltres:
Formulari d'inscripció disponible també a la web
www.petitsgenis.com
Places limitades per rigorós ordre d'inscripció

PROJECTE
EDUCATIU

El canvi comença amb tu! Siguem
el canvi que volem veure al món!!

➊ Generem nous espais.
Impulsem espais de
trobada amb les nostres
famílies (o fins i tot espais
de veïnatge), per a detectar
necessitats i sumar
col·lectivament a favor de la
convivència intercultural.

➌ Fem xarxa
Aprendrem amb entitats que
treballen pels drets
fonamentals de les persones i
la cura del planeta.
Demanem-los en què les
podem ajudar.

➋ Obrim-nos
Sortim de la zona de confort i
propiciem relacions
improbables, aquelles que ens
permeten créixer i eixamplar la
mirada.

➍ Acompanyem
Activem el protagonisme i la
capacitat creativa i
transformadora dels infants
acompanyant-los en l’impuls
d’accions i projectes a favor de
la convivència, la diversitat i la
sostenibilitat.

