ESCOLA D’ESTIU CLUB NATACIÓ CALDES
Benvolgudes famílies;
Aquest estiu tornen els jocs, els tallers, els banys a la piscina, i, sobretot, l’entreteniment, la diversió i els bons
moments!
A continuació us presentem la proposta pedagògica per l’Escola d’Estiu 2021, que s’aborda des del disseny de
diferents centres d’interès setmanals. Aquests centres estan pensats i adaptats tenint en compte l’edat
madurativa de cada grup de nens i nenes, de les capacitats, els interessos... amb l’objectiu que estiguin
motivats, connectats i amb ganes de participar en el dia a dia.
L’equip educatiu, format per els directors/es, monitors/es i monitors/es de suport, son el pal de paller de la
nostra Escola d’estiu.
Esperem que tots i totes gaudeixin de les propostes que hem elaborat!
CENTRÈS D’INTERÈS 2021
Últimament estan passant coses molt estranyes!
1ª

28/06/21

Agència de

A la rateta que escombrava l'escaleta li ha desaparegut l'escombra! Al British

al 2/07/21

detectius

Museum hi ha hagut un robatori! Es necessiten detectius per a capturar el lladre.
Ens ajudeu?
Qui no ha somiat mai en viatjar a través dels contes?

2ª

5/07/21 al

Un estiu de

Voleu descobrir l’univers amb “El Petit Princep”? Us voleu convertir en autèntics

9/07/21

conte!

pirates a “L’illa del Tresor”? Voleu entrar a la Torre del rellotge de Hogwarts de la
mà del “Harry Potter”? Preparats per deixar volar la imaginació?

12/07/21
3ª

al
16/07/21
19/07/21

4ª

al
23/07/21

La màquina del
temps

El professor Martinelli ha inventat una màquina per viatjar en el temps!
Descobrirem jocs de l’antiga roma, ens convertirem en autèntics cavallers de
l’edat mitja i viatjarem al futur! Tot això i molt més durant aquesta setmana!
T'agradaria fer anar una càmera o ser l'estrella de la teva pròpia pel·lícula? Aixeca

Llums, càmera,

la claqueta i sigues el director d'una divertida representació teatral! Sigues un

acció!

autèntic pallasso, mag, acròbata, malabarista o trapezista al Gran Circ de l’Escola
d’Estiu. No t'oblidis de les crispetes! Que comenci l’espectacle!
Esteu preparats i preparades per viure una aventura inoblidable?

26/07/21
5ª

al
30/07/21

Durant aquesta setmana acompanyarem al Willy Fog, farem la volta al món i
La volta al món
amb Willy Fog!

coneixerem un munt de continents i països, els seus costums, cultures, jocs,
receptes... i llocs increïbles que ens deixaran amb la boca ben oberta! Preparats,
llestos... ens enlairem!

Equip de coordinació de l’Escola d’Estiu del Club Natació Caldes

P2 i P3
1ª

Agència de detectius

2ª

Un estiu de conte!

3ª

La màquina del temps

Viatgem a la Prehistòria i a l’Època Medieval.

4ª

Llums, càmera, acció!

Summer Talent la Font! Preparats per l’espectacle?

5ª

La volta al món amb
Willy Fog!

Les aventures de Willy Fog per Europa.

En Patufet ha perdut els dinerets per anar a comprar. L'ajudem a trobar-los?
Descobrim les emocions amb el Monstre de colors!

P4 i P5
1ª

Agència de detectius

2ª

Un estiu de conte!

3ª

La màquina del temps

4ª

Llums, càmera, acció!

5ª

La volta al món amb
Willy Fog!

La Ladybug i els altres herois han perdut la seva màscara. Han demanat ajuda als
nens i nenes de P4 i P5 de l'Escola d'Estiu per trobar-la. Els ajudem?
La llebre i la tortuga!
Treballarem l'amistat i el treball en equip a través dels animals.
Viatjarem al passat i descobrirem què feien, com vivien...
Durant aquesta setmana ens convertirem en autèntics actors i actrius.
Prepararem un teatre!
Cada dia viatjarem amb el Willy Fog a un continent tot aprenen coses noves
d'aquests llocs meravellosos.

1r i 2n
L'agencia secreta de detectius de l'Escola d'Estiu ens demana que investiguem

1ª

Agència de detectius

sobre un objecte de gran valor per el casal i els nens i nenes, que mai s'ha
aconseguit trobar. Haurem d'ajuntar totes les dades necessàries per esbrinar on
és aquest objecte, tot realitzant proves i buscant pistes.

2ª

Un estiu de conte!

Treballarem el conte del Monstre dels colors en el que al llarg de la setmana
veurem totes les emocions.
Durant aquesta setmana els nens i nenes viatjaran al futur mitjançant una
màquina del temps que ells i elles mateixes faran. A través de diferents activitats

3ª

La màquina del temps

treballarem el reciclatge, la contaminació, les energies renovables i molts
aspectes més que ens ajudaran a reflexionar sobre el futur del nostre planeta i
que hem de fer per cuidar-lo (com ara conèixer les espècies en perill d’extinció).
Durant la setmana llums, càmera i acció treballarem cinc arts escèniques,

4ª

Llums, càmera, acció!

viatjant pel circ, expressant-nos mitjançant la dansa, actuarem a través del
cinema. Preparats per fer una trama creant una micro sèrie?
El Willy Fog està acabant la volta al món i vol preparar un gran sopar

5ª

La volta al món amb
Willy Fog!

intercultural! Li falten alguns aliments i precisa de la nostre ajuda, on haurem de
recórrer tot el món, superant proves i vivint aventures per aconseguir-los.

3r i 4t
Nens i nenes de 3r i 4t, necessitem la vostra ajuda per investiguem quin malvat

1ª

Agència de detectius

es vol apoderar del casal d’estiu... Ràpid, abans que se surti amb el seu maleït
pla!
Hèrcules és l’heroi més famós de la mitologia clàssica. La deessa Hera, esposa de

2ª

Un estiu de conte!

Zeus, l’odiava perquè no era fill seu i sempre estava maquinant la seva perdició.
Aquesta Setmana haurem de superar 12 proves que Hèrcules va haver de fer si
volia ser perdonat.

3ª

La màquina del temps

Fem un salt a les grans civilitzacions.

4ª

Llums, càmera, acció!

Benvinguts al C.N.C Talent! Passin i vegin l’espectacle!

5ª

La volta al món amb
Willy Fog!

Preparats per aprendre moltes coses dels altres continents? En Willy Fog ens
convida a acompanyar-lo en aquest fantàstic viatge!

5è i 6è
El misteri de la donació perduda: La Shakira i el Piqué volen fer una donació a
una ONG però la maleta amb els diners desapareix. Varies personalitats famoses

1ª

Agència de detectius

(Greta Thunberg, Jennifer Lopez, Leo Messi, etc) guiaran als infants per descobrir
qui i perquè s'ha endut els diners. Les activitats seran per entrenar als infants en
la seves habilitats detectivesques.

2ª

Un estiu de conte!

Harry Potter i el Senyor dels Anells. Gaudirem i descobrirem (si algun infant no
l'ha llegit/vist encara) les dues sagues literàries més famoses.
Salvem el planeta! Ens passarem la setmana viatjant tant al futur, (descobrirem
que el planeta està cobert d'escombraries), com al passat per intentar no

3ª

La màquina del temps

cometre els mateixos errors i salvar el planeta. Sensibilitzant als infants de la
importància de l'ecologisme mitjançant jocs inspirats en el reciclatge, les
energies renovables i els transports sostenibles.
Tiktokers i Youtubers. Gaudirem d'una setmana cibernètica a través dels

4ª

Llums, càmera, acció!

videojocs més populars i les coreografies amb més reproduccions de les APPS
més famoses.
Passarem pels 5 continents jugant a jocs tradicionals de cada continent. Crearem

5ª

La volta al món amb
Willy Fog!

una Haka Autraliana, jugarem a jocs tradicionals mayes i d'altres activitats
inspirades fora de les nostres fronteres.

