


 

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?

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



Lloc

Dates

Horari

CENTRE PETITS GENIS
C/Sabadell 12
LLEIDA

Del 27 de juny al 5 de
setembre

De 8 a 9h
De 9 a 13:30h
De 13:30 a 15:00h



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.

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

 

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.

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.



La proposta pedagògica per als casals d’estiu del centre
PetitsGenis s’aborda des del disseny d’un centre
d’interès amb dues metodologies ben diferenciades

Proposta pedagògica 





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.

Casal d’estiu 
L'ART DE SENTIR
EL CONCEPTE (3 - 12 ANYS)

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. 

Sentir és mirar al món amb tots els sentits menys la mirada,
percebre’l d’una altra manera i tenir la sensació d’anar endavant:
prendre una direcció!

Creem un laboratori d’estiu a partir de  L’art de Sentir que obre
una altra porta per acollir el món sense la mirada: aquesta
vegada la volem guardar per veure-hi dins nostre.
La proposta és un clam a la percepció, la sensació,
l’experimentació a través dels sentits per apropar-nos als antics
quan volien descriure el món a través del sentir, a través del que
tenien més a prop seu: els animals, els objectes o les plantes.
Entendre’ns amb l’entorn sense mirar-lo sinó sentir-lo i oblidar-
nos del que la vista ens fa - només - veure per poder dissenyar
altres realitats: imaginar-les, plantar-les i fer-les créixer.

Per tant, l’Art de Sentir és mirar endins i també mirar més lluny,
fins allà on no arriben els cinc sentits - que ens han acostumat a
desenvolupar - sinó descobrir una consciència més abstracta de
nosaltres i de la natura. Formar part d’un ecosistema que parla
diferent a com aprenem de petits. 

Que desenvolupar la intel·ligència no ens allunyi de la sensibilitat!



Creem un laboratori
d’estiu de 10 setmanes
amb nens i nenes de 3 a
12 anys on reunim
diferents definicions de
sentir que creiem
fonamentals:
Tenir la sensació
Tenir consciència del
propi estat.
Sentir-hi
Experimentar

“El millor i el més bonic
d’aquesta vida no es pot
veure ni es pot tocar, s’ha
de sentir amb el cor.”
Helen Keller

L'ART DE SENTIR
EL CONCEPTE (3 - 12 ANYS)

EL PROGRAMA. COM HO FEM_?

PERCEBRE_ Sentir amb les mans!
Rebre impressions, obtenir coneixença per mitjà dels sentits.
Entendre les coses amb el tacte i sentir-les créixer en el nostre
imaginari. Acostumar-nos a les idees amb la facilitat de les
formes i la voluntat que se’ns desfacin, s’esborrin.

TENIR LA SENSACIÓ_ Sentir amb el cos!
Fer de l’impuls i l’inconscient les eines d’un viatge que ens
porta des de ser animals sensorials vivint en un micro-món,
fins a evolucionar com a individus i construir un col·lectiu.
Descobrir el nostre cos i les nostres capacitats físiques d’una
manera creativa.

ESCOLTAR_ Sentir-hi!
Percebre amb el sentit de l’oïda. Rebre informacions
intangibles i admetre que poden ser veritables o irreals: jugar
amb l’anada i la tornada, amb el ser i desfer, entre la realitat i
el somni. Crear nous imaginaris i sentir-hi!

TENIR CONSCIÈNCIA DEL PROPI ESTAT_ Sentir que hi som!
Saber que podem formar part, que som part, que podem ser
part. Som fonament de la nostra realitat i part inevitable que
cada decisió que prenem per construir-la. Som la consciència
de nosaltres mateixos!

TENIR CONSCIÈNCIA DEL PROPI ESTAT_
Tenir el sentiment d’alguna cosa!
Buscar nous missatges, material sensible, condicions actuals i
parar. Sentir que tot es queda en silenci i que podem mirar -
sense la vista - a fora, sentir que a dins tot és una espera, un
aprenentatge i que trobem alternatives.





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.

Casal d’estiu 
L'ART DE CONSTRUIR
EL CONCEPTE (7-12 ANYS)

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. 

Des de l’Art de Construir volem acompanyar als infants i joves
a la creació d’allò que habitem i allò que ens habita a través
de les competències STEAM. 
Entendre la construcció com un joc d’equilibris per
fonamentar i formar el que els nens i nenes imaginen.

Posar columnes al que somien i fer-ho possible! Els cercarem
tot de peces diverses vingudes de l’arquitectura, la música, la
literatura … Amb les quals podran construir més enllà del que
han vist i, qui sap, si inventar coses noves amb l'ajuda de la
tecnologia.

Perquè el que volem és construir amb ells i elles –a través de
totes les arts– el que tenim al nostre abast per inventar un
món nou. Com sempre, vinculem la proposta d’estiu a un
projecte social que pugui obrir els nens i nenes a altres
realitats; construir-los-hi una nova consciència de món.



Creem un Clubmaker
d’estiu de deu setmanes
amb nens i nenes de 7 a
12 anys on oferim un
espai per a conquerir
idees. Un llenç en blanc on
treballar les STEAM a
través de l'art

“Tots pensen a canviar el
món, 
però ningú pensa a
canviar-se a si mateix.”
Alexei Tolstoi

L'ART DE CONSTRUIR
EL CONCEPTE (7-12 ANYS)

EL PROGRAMA. COM HO FEM_?

FONAMENTAR _ APRENEM A NO CAURE
Pensar allò que sosté el nostre cos en l’espai que habitem i
compartim. Prendre consciència i eines de com construir la
base a partir de la qual fer possible l’espai que somniem.

AJUNTAR _ UN TALLER PER PODER SUMAR
Objectes quotidians, objectes petits que poden tenir utilitats
que mai haguéssim imaginat. Construir des de la necessitat i
amb allò que ens queda més a la vora.
Construccions petites i de proximitat.

PROJECTAR _ UN LAB D'IDEES
Ajuntar paraules, dibuixar-les, construir un relat.

ERIGIR _ FER CRÉIXER AMB CURA
Des de l’art, construir formes i sensacions per crear una casa
vista des de l’interior.
Construir un lloc on habiti l’ànima.

CORONAR _ TANCAR, ACABAR, PODER HABITAR
Quina última paraula pot donar-nos l’espai que hem creat per
fer-lo nostre i poder habitar-lo? Llancem el cos i les idees al
paisatge, a l’aire lliure, per començar a construir des de
l’imprevist.



ACOLLIDA MATÍ 8:00 - 9:00

SETMANA MATINS DE 9:00 A 13:30H

Dinar amb Carmanyola de 13:30 a 15:00 mínim 5
participants per torn

GESTIÓ
PROJECTE
EDUCATIU

90€

GRATUÏT

QUINZENA MATINS DE 9:00 A 13:30 H

5€ per dia 

Tarifes

Inscripcions

Inscripcions del dia 12 de maig a l'1 de juny
Podeu fer la vostra reserva omplint el formulari en línia

al següent link: 
https://forms.gle/xJBv3ukSr2wRM3cbA

 
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

PetitsGenis Lleida
 c/ Sabadell nº 12 25005 (Lleida)

 644.134.826 // centre@petitsgenis.com
 

DIA ESPORÀDIC

160€

25€




