QUE ÉS STEAM?
STEAM és l'acrònim anglès que engloba
les disciplines educatives; Sciencie (ciència), Tecnology (tecnologia), Engineering
(enginyeria), Art (art) i Maths (matemàtiques).
El projecte STEAM busca formar els infants i joves en totes aquestes àrees de
coneixement, encara que l'educació en
STEAM va molt més enllà, ja que es tracta d'un nou model d'aprenentatge basat a educar en aquestes 5 disciplines de manera integrada en comptes de fer-ho com àrees de coneixement separades
entre elles, utilitzant un enfocament transversal i aplicat del coneixement.
Apostem per una educació STEAM, per l'augment de demanda de personal qualificat en aquestes
àrees, la qual cosa no es preveu que baixi en un futur. També creiem que és urgent i necessari fomentar la cultura de la innovació en tots els nivells de la societat, començant pels nostres infants i
joves. L'educació en STEAM permet que els alumnes desenvolupin habilitats i competències relacionades amb d'innovació, independentment de què es vulguin dedicar o no a una professió cientificotècnica.

En el nostre Casal d'estiu, pretenem fomentar aquests coneixements, juntament amb l'aprenentatge de la llengua
anglesa, per mitjà de l'educació en el
lleure. Busquem treballar les cinc àrees
de coneixement STEAM amb el joc, els
tallers, les gimcanes... Sempre passant-ho d'allò més bé.
Oferim un ampli ventall d'activitats formatives adreçades a totes les edats,
amb jocs i tallers de mil temàtiques diferents. El nostre objectiu fonamental
és potenciar les ganes d'aprendre dels
infants i joves, fent que el fet d'aprendre
sigui un procés divertit i emocionant.

2

NOVA UBICACIÓ:
L'STEAM es trasllada! Tenim l'orgull d'anunciar-vos que a partir d'aquest estiu l'STEAM es
farà a l'espai de la Fundació Espiga. (carrer d'Eugeni d'Ors, 62, 08720 Vilafranca del Penedès,
Barcelona)
Volem agrair al Casal l'oportunitat que ens va
donar fa tres anys per engegar el nostre projecte, però a causa de la situació actual, l'equip
de l'STEAM ha pres la decisió de començar una
nova etapa en un nou espai, sempre amb la mirada posada a oferir-vos el millor servei i buscar
la millor opció pels nostres infants.

Quines són els avantatges d'aquest
nou espai?
1. Molt d'espai obert i zones exteriors!
És bàsicament el motiu que més ha pesat alhora prendre la decisió del canvi d'ubicació. Podrem gaudir d'un pati gegant tancat on fer un munt de jocs i activitats a l'aire lliure, una zona d'hort, una zona
infantil equipada amb tobogans, llit elàstic, castell d'activitats... Tot plegat un paradís pels infants!
El fet de disposar de tot aquest espai exterior és especialment important en el context actual de
pandèmia que estem vivint, ja que deixarem d'estar en espai tancat per estar en un espai obert
totalment ventilat.
Fins i tot el menjador serà possible fer-lo a l'aire lliure! (Sempre que el temps ho permeti).
2. Instal·lacions adaptades i tot l'espai completament cedit per a nosaltres.
Podrem disposar de tot l'edifici/escola per a nosaltres sols. L'edifici disposa de moltes sales que
podrem dedicar a activitats específiques i als diferents grups d'edat.
3. Un segon pati de gespa amb hort.
L'escola no només disposa del pati principal, sinó que té uns patis inferiors de gespa on podrem fer
activitats d'allò més diverses... Potser fins i tot dormir-hi amb tendes de campanya!
4. Fàcil accés amb el cotxe per portar i venir a buscar els infants
5. Zona de piscina a l'ombra sense risc de relliscades
Si després de totes aquestes avantatges no esteu convençuts encara i us queda algun dubte, farem
la reunió informativa presencial al mateix pati de l'Espiga (amb totes les mesures de la Covid-19 i
distància de seguretat) perquè pugueu donar un cop d'ull a les instal·lacions. Us assegurem que
quedareu bocabadats!
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CENTRE D'INTERÈS
Aquest any al STEAM Summer ens visitarà el Marsupilami "El protector del bosc".
Ens ha comentat que necessita l'ajuda dels infants, ja que en els últims temps el bosc està perdent
força, i és imperatiu de trobar-hi una solució.
Ens demana que l'acompanyem en el seu viatge de recerca, de manera que cada setmana coneixerem a través seu una muntanya (Machu Pichu - Everest - Pedraforca - Kilimanharo - Cosgrove) i d'aquesta manera cada setmana els infants hauran de superar unes proves sobre la cultura
d'aquestes muntanyes, per així el divendres poder pujar plegats i recuperar un tros de la vida del
Marsupilami i que pugui recordar millor com s'havien de protegir els boscos.
Ens ha dit que si ho aconseguim ens portarà cada divendres un premi a cadascú de nosaltres... Quines ganes que comenci aquesta aventura!

HORARI
L'horari que oferim per la realització del Casal es divideix en 4 franges horàries que els pares i mares
poden triar segons les seves necessitats.
08:00 – 09:00 H ACOLLIDA MATÍ. GRATUÏTA
09:00 – 13:00H CASAL D'ESTIU MATÍ
13:00 – 15:00H SERVEI DE MENJADOR
15:00 – 17:00H CASAL D'ESTIU TARDA
Es podrà triar qualsevol dels serveis segons les necessitats de cada família, només serà obligatori
fer l'horari del Casal d'estiu de matí, si es vol utilitzar l'acollida de matí. La resta de serveis es podran
contractar de manera independent.
La inscripció es podrà realitzar per setmanes complertes en el cas del Casal d'estiu de matí, o bé
podrà ser per dies individuals en el cas d'acollida de mati, del menjador i el casal d'estiu de tarda.

PER QUI ÉS AQUEST CASAL?
El Casal STEAM summer engloba nens i nenes des de P3 a 6é de primària. Aquestes edats aniran
dividides en quatre grans grups:
EXPLORADORS: Aquest grup engloba els cursos de P3 i P4.
INVENTORS: Aquest grup engloba els cursos de P5 i 1r.
DISSENYADORS: Aquest grup engloba els cursos 2n i 3r.
PROGRAMADORS: Aquest grup engloba els cursos 4t fins a 6é.
*En cas que fos necessari es podria dividir o ajuntar aquests grups de treball.
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ACTIVITATS
Amb l'ajut d'un fil conductor que enllaçarà les diferents activitats, els infants i joves aniran descobrint el món que els envolta, i s'introduiran en el món STEAM amb diverses activitats, que es poden
englobar en aquests grans blocs:
•

Activitats STEAM: Innovació, experimentació i treballs manuals. Són els grans eixos pels quals
els nens i nenes aniran coneixent el món de les ciències, la tecnologia, les matemàtiques, l'enginyeria i l'art. Cada setmana treballarem un nou repte per descobrir diferents aspectes del món
que ens envolta, com poden ser la conductivitat, la mecànica, el magnetisme, la robòtica...

•

Activitats guiades en anglès: Activitats guiades en llengua anglesa, pensades per treballar l'anglès d'una forma dinàmica i divertida que serveixi per aprendre un vocabulari bàsic per la vida
diària. També ens introduirem en el llenguatge cientificotècnic aplicable als descobriments que
realitzarem al llarg del Casal d'estiu.

•

Activitats de lleure: És estiu, i és molt important aprofitar el bon temps per jugar, córrer, saltar,
ballar... Per mitjà de l'educació en el lleure els nostres infants gaudiran d'una bona pila d'activitats per passar-ho d'allò més bé.

•

Piscina: En piscines petites situades a les instal·lacions del Casal (en el cas dels més petits) o a
les instal·lacions municipals (els més grans) els infants i joves gaudiran de moments d'aigua i jocs
aquàtics amb els seus monitors i monitores.

•

Petites sortides i col·laboracions: Algunes setmanes farem petites excursions i sortides per
Vilafranca i rodalies i d'altres ens visitaran diferents experts en diversos temes per a sortir de la
rutina i aprendre un munt de coses noves.
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SETMANA TIPUS CASAL MATÍ INFANTIL
DILLUNS

DIMARTS

BENVINGUDA

LEISURE TIME

STEAM ART

DIMECRES
ACTIVITAT
STEAM

WATER DAY
LLEURE

DIJOUS

COL·LABORACIONS
I SORTIDES

RACONS

DIVENDRES

ROBÒTICA

EMOCIONARI

SETMANA TIPUS CASAL MATÍ PRIMÀRIA I ESO
DILLUNS

DIMARTS

BENVINGUDA

LEISURE TIME

STEAM ART

DIMECRES
ACTIVITAT
STEAM

WATER DAY
LLEURE

DIJOUS

COL·LABORACIONS
I SORTIDES

RACONS

DIVENDRES

ROBÒTICA

EMOCIONARI

TARDES HORARI TIPUS
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

LLEURE DIRIGIT
EN ANGLÈS

ACTIVITAT
STEAM

LLEURE DIRIGIT
EN ANGLÈS

ACTIVITAT
STEAM

L’HORA DEL
CINEMA

BERENAR
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PREUS
Preus
Alumnes
Robotix
Penedès

Preus
Alumnes
Robotix
Penedès

Preus
extern

Preus
extern

Una setmana

70€

76€

Una setmana

35€

38€

Dues
setmanes

140€

152€

Dues setmanes

70€

76€

Tres setmanes

205€

223€

Tres setmanes

103€

112€

Quatre
setmanes

265€

289€

Quatre
setmanes

133€

145€

Cinc setmanes

325€

355€

Cinc setmanes

163€

178€

Matins

Acollida gratuïta de 8 a 9 h i
de 13 a 13.30 h

Tardes

Lunch time de 13 a 15 h
48€/setmana. 10€ dies esporàdics

*Descompte del 5% per germans i famílies nombroses.
Nit de bivac (alumnes no apuntats durant la setmana planificada per a aquesta activitat): 15€ (places
limitades)

REUNIONS INFORMATIVES
Es portaran a terme dues reunions informatives per tal que pugueu triar la que us sigui més còmode per dates i per format.
La primera serà presencial (en espai obert i respectant les mesures de seguretat) al mateix espai
de la Fundació l'Espiga el dissabte 22 de maig a les 11:00h. A la reunió hi poden assistir els infants
sense cap mena de problema.
La segona serà el dilluns 24 de maig a les 20:00h i es realitzarà de manera telemàtica. L'enllaç per la
reunió s'enviarà a tots els preinscrits i també el podreu trobar pocs dies abans a les nostres Xarxes
Socials.
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INSCRIPCIONS
A la nostra pàgina web podeu portar a terme la preinscripció a tots els nostres casals a través dels
nostres formularis on-line (www.lleurepenedes.com).
Més endavant, si esteu preinscrits, rebreu la informació de com formalitzar la inscripció definitiva i
la documentació necessària que ens haureu de fer arribar.

PREPARATS PER LA COVID-19
Degut a la situació excepcional que estem vivint aquest curs, tots els horaris abans esmentats són
orientatius.
De moment tota l'organització està pensada per treballar amb la mateixa normativa de l’any passat
(10 infants/joves per grup bombolla) però fins que no tinguem la normativa especifica d’aquest any
l'organització pot ser susceptible a algun canvi.
Tots els nostres Casals comptaran amb les màximes proteccions i mesures de seguretat, els nostres
monitors han cursat formació especifica per minimitzar els riscos de contagi.
Pràcticament, tot el Casal serà en espai obert, i en el cas d’alguna activitat a l’interior serà en espais
totalment ventilats.
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ORGANITZA

COL·LABORA

