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FONAMENTACIÓ
El nostre dia a dia, la nostra rutina i el ritme

de vida que portem, ens porta a situacions

d'estrés i cansament mental. 

És imprescindible que, des de la infància,

s'aprenga la importància de que el nostre

cervell (igual que el nostre cos) ha d'estar sa

i fort. 

Per a aconseguir-ho, hem d'esforçar-nos a

mantindre-ho en constant moviment,

treballant cadascuna de les intel·ligències

múltiples.



AMBIENTACIÓ
Al llarg de l'Escola de Pasqua, els/les participants
fomentaran les intel·ligències múltiples a través
d'un fil argumental basat en una Escape room.
Durant els dies que dure l'escola, hauran
d'aconseguir una sèrie de pistes que els portaran a
obrir una caixa misteriosa.
Només superant els diferents entrenaments
proposats, podran aconseguir anar desxifrant
cadascun dels enigmes.
I atenció! Treballar en equip serà molt important per
a aconseguir superar cada prova.



DATES: Vacances escolars de Pasqua (5 dies)

Del 6 al 14 d'abril de 2023. 

HORARI: De 9:00 a 14:00h 

Opcional Matinera, Menjador i Vespertina

DESTINATARIS/ES: Xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys.

RÀTIO MÀXIMA: 1 monitor/a per cada 15 participants

Coordinador/a alliberat/ada a partir de 40 participants

CALENDARITZACIÓ



9:00h

9:15h

9:45h

11:00h

12:15h

13:30h

TREBALL PER PROJECTES:

Dedicarem una part del matí a desenvolupar el nostre projecte

setmanal

ACTIVITAT TEMÁTICA: 

Taller de manualitats, jocs cognitius, experimentació…

ACTIVITAT D'OCI I TEMPS LLIURE: 

Gran Joc, tècniques i jocs de grup, esports,...

Entrada i recepció de els/les participants

9:30h ESPAI DE DEBAT

Ambientació i plantejament de la problemàtica

10:30h ESMORZAR

Conclusió del dia

13:55h Acomiadament dels/les menors 

PLA
D'ACTIVITATS

14:00h Menjador

15:30h ACTIVITAT D'OCI I TEMPS LLIURE TRANQUILES

17:00h Acomiadament dels/les menors 

8:00h  Matinera



Conciliar la vida familiar-laboral.

OBJECTIUS

Fomentar el desenvolupament de les intel·ligències múltiples a través d'una
proposta d'activitats basada en la pedagogia del joc.

Desenvolupar hàbits de treball individual i d'equip, d'esforç i de responsabilitat en
el dia a dia de els/les participants.



METODOLOGIA
La metodologia que usarem no pot ser una altra que la que
correspon a la infància: el joc i l'exploració, la cerca de la fantasia i
el descobriment autònom.
Les activitats, tallers, jocs i dinàmiques es duran a terme de
manera grupal. Partim de la idea que la intervenció grupal és un
instrument metodològic que millora el rendiment en aquells
aspectes de carència de caràcter psicoeducatiu.
En aquest programa treballarem el mètode de projectes com a
marc d'una intervenció educativa que propicie el
desenvolupament de les intel·ligències múltiples. El mètode de
projectes correspon a un enfocament globalitzador i promou la
construcció d'aprenentatges significatius.
Així doncs, cada dia plantejarem als participants un REPTE
(projecte), que hauran de resoldre en equip desenvolupant i
utilitzant les seues habilitats psíquiques i físiques, per a
solucionar l'enigma plantejat a l'Escola de Pasqua.


