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 El plantejament educatiu que proposem és 

 un mateix centre d’interès per tot el campus, 

que s’anomena “Around the world” i cada 

setmana es treballarà un continent diferent. 
El centre d’interès lligarà activitats amb 

llengua anglesa relacionades amb els 

continents i també activitats i jocs que es 

desenvoluparan al llarg de tota la setmana. 

Aquest centre d’interès tindrà una 

presentació, per contextualitzar  els nens/es. 

Per poder aconseguir tot això, els/les mestres 

i professors haurem intentat transmetre i 
treballar un seguit de valors al principi i al 
llarg de tot el mes, com són la coeducació, la 

integració, el respecte als altres i a un mateix, 

la solidaritat, fomentar una personalitat 
crítica i el contacte amb la natura entre 

altres.  

Plantejament

Marc Pedagògic
La metodologia del nostre campus està 

basada en el joc dins del lleure, organitzant 
el campus i i el temps de manera adequada 

a l’edat dels nens/es. El material que 

utilitzem també ha d’estar lligat a les seves 

necessitats i als objectius proposats pels 

professionals.

Temporalització

Activitats

Esports col·lectius: Futbol I  bàsquet  

Esports Individuals: Bàdminton   

 Esports d’aigua  

Jocs motrius:  Expressió corporal i 
Psicomotricitat  

Jocs tradicionals   

Jocs d’arreu del món  

Jocs d'aigua 

Anglès   

 Arts&Crafts: manualitats en anglès 

 Singing & Dancing 

El quadre següent descriu les activitats que 

es duran a terme cada setmana d’una 

manera general. 

INSCRIPCIONS FINS EL 10 DE JUNY A 

L'AJUNTAMENT DE VIMBODÍ  I 
POBLET O BÉ ONLINE: 

campusvimbodi2018Agmail.com

Preu: 55eur/setmana 

Descomptes als germans si s'inscriuen 5 

setmanes

El campus tindrà lloc durant cinc setmanes: 

del 25 de juny al 27 de juliol.  L’horari que se 

seguirà per desenvolupar les activitats serà: 

matins de 9.00 a 13.00. 

Els continguts i activitats estan distribuïdes 

de la següent manera: 

 S1: Europe S2: Asia  S3: America  

 S4: Africa  S5: Oceania 


