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INTRODUCCIÓ 
 
 

Enguany, us proposem un CAMPUS amb un Centre d’Interès en concret. El Centre d’Interès funciona com a 

fil conductor a partir del qual es vertebren els aprenentatges i les activitats lúdiques i educatives com tallers, 

jocs, excursions, gimcanes, danses amb experimentació i manipulació i tot amb immersió lingüística en anglès 

i amb la metodologia STEAM. 

 
El Centre d’Interès parteix de la fascinació que senten els infants pels contes i els personatges fantàstics. 

Treballem un Centre d’Interès global durant tot el campus. 

El centre d’interès que us proposem per aquesta Setmana Santa és: 

 

 

Takuwe, l’indi 

 
Takuwe era el nom amb que els indis anomenaven als infants per la seva gran 

curiositat. Aquesta és la base sobre la qual plantegem el campus de Setmana 

Santa: la curiositat dels infants els fa aprendre. En aquest Centre d'Interès 

volem fomentar valors com la cooperació, el treball en equip, la creativitat, 

la imaginació, i el respecte per les desigualtats. 

 

 

 

Això ho farem a través d'activitats lúdiques educatives en anglès com: 
 

 

• excursions, 

• jocs, 

• tallers 

• danses i cançons 
 

Li ensenyarem a Takuwe com experimentem amb la ciència i la 

tecnologia d’una forma lúdica i divertida fent geocaching, 

construint robots i amb diferents experiments STEAM. 

Alhora que nosaltres aprendrem de Takuwe el seu interès per la 

música i les danses. 
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PAUTES METODOLÒGIQUES 
 

1. Utilitzem la immersió lingüística en anglès amb inclusiu del català i castellà. 
 
 

2. Ens basem en els tres factors fonamentals: 

− L'interès de l'infant 

− El respecte al ritme de cadascú 

− Les seves innovacions 

 

3. Utilitzem, en la mesura del possible, elements de cinc materials: 

− elements naturals 

− elements quotidians 

− elements de creació lliure 

− elements de noves tecnologies 

− elements de jocs manipulatius 

 

4. Treball de la majoria d'intel·  ligències múltiples: 
 
 

� Intel.ligència logicomatemàtica 

� Intel.ligència cinesicocorporal 

� Intel.ligència lingüística 

� Intel.ligència musical 

� Intel.ligència intrapersonal 

� Intel.ligència interpersonal 

 

5. Diferenciats per edats: 
 

� En un principi, en funció del nombre d’alumnes es faran els grups per edats. Es proposen 

inicialment dos grups: Infantil i Primària, per posteriorment tornar a valorar-ho. 

 
6. En alguns ambients d’utilitzen les rutes de motivació per trobar la motivació contant de cada 

alumne 
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PROPOSTES D'ACTIVITATS 
 
 

EXCURSIÓ – Dimecres - 

Anirem d’excursió al Parc de Catalunya, a visitar l’aldea d’en Takuwe 

 

 
 

AMBIENT MUSICAL 

Crearem la dansa i cançó del Campus – amb imitació a la dels indis – i farem i realitzarem musicogrames. 

Aquesta dansa i cançó es cantarà i tocarà a l’acomiadament i a la benvinguda del campus 

 

 
AMBIENT SCIENCE, ENGINEERING & TECHNOLOGY 

 
Manipularem nombres, relacions, patrons lògics, de manera eficaç, abstraccions associades amb les ciències i 

amb recursos digitals i farem reptes científics amb la metodologia STEAM. 

 

 
 

ACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA 

Es treballa l’habilitat per utilitzar el propi cos per expressar idees i sentiments amb les seves particularitats de 

manipulació, coordinació, equilibri, destresa, força, flexibilitat, velocitat i coneixerem els esports que eien els 

indis. 

 

 
AMBIENT ARTÍSTIC 

Aquest és l’ambit que més li agrada al Takuwe. Aprendrem com els indis feien figures amb el fang i la 

técnica de modelatge 

 

 
AMBIENT DE CONTES I LINGÜÍSTIC 

Mitjançant els contes aprendrem i coneixerem la història dels indis, la seva vivença i els seus costums. 
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HORARI ORIENTATIU 
 
 

 
 

PLANIFICACIÓ 

 
TIME 

 
INFANTIL 

 
PRIMÀRIA 

 
08:00h a 09:00h 

 
ACOLLIDA 

09:00h a 10:00h  
AMBIENT MUSICAL 

 
10:00h a 11:00h 

 

AMBIENT SCIENCE 

ENGINEERING & TECHNOLOGY 

 

AMBIENT SCIENCE 

ENGINEERING & TECHNOLOGY 

11:00h a 11:30h  
BREAKFAST 

11:30h a 12:00h  
ACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA 

12:00h a 12:45h  
AMBIENT ARTÍSTIC 

 
AMBIENT ARTÍSTIC 

12:45h a 13:00h  
JOC LLIURE 

 
13:00h a 13:45h 

 

AMBIENT DE CONTES I 

LINGÜÍSTIC 

 
 

AMBIENT DE CONTES 

13:45h a 14:00h  
JOC LLIURE 

14:00h a 15:30h  
DINAR I ÀMBIT RELAXACIÓ 

15:30h a 16:30h  
AMBIENT DE LLEURE 

16:30h a 17:00h  
ACOMIADAMENT MUSICAL 
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PROPOSTA ECONÒMICA 
 
 

 
Grups  

Diferenciats per edats: 
 
� En un principi, en funció del nombre d’alumnes es faran els grups per edats. Es proposen 

inicialment dos grups: Infantil i Primària, per posteriorment tornar a valorar-ho i veure la 

necessitat de desglossar en dos, el grup de primària. 

 

PREUS 
 
 

 
PREUS 

Una setmana de 
campus 
(4 dies) 

1 dia 

1er fill/a 2on fill/a 1er fill/a 2on fill/a 
Acollida 07:45 a 09:00h 10€ 9€ 4€ 3,5€ 

Matí 09:00h a 14:00h 36€ 33€ 25€ 23€ 
Dinar 14:00h a 15:30h 25€ 23€ 9€ 8€ 
Tarda 15:30h a 17:00h 14€ 13€ 5€ 4,5€ 

 

 

• S’aplica un decompte del 10% per germans 

• NO es retornaran els imports satisfets pel campus ni una vegada iniciat ni 4 dies abans d’iniciar. 

� Preu bonificat 
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Anotacions 

• La present proposta tindrà validesa de 10 dies naturals des del dia de la recepció 

• Per donar com acceptada la proposta s’hauran de retornar signats i segellats tots els fulls. 

• Es signarà el document de compromís de bon ús de les instal.lacions de l’escola 

• La comunicació amb les famílies serà mitjançant email o de la nostra plataforma de forma 

gratuïta. 

• Es proporcionarà a l’AMPA el certificat conforme els docents del campus tenen el certificat 

d’antecendents sexuals negatius i compleixen tota la normativa i formació laboral. 

 

 

 
 

Certificacions de Village Niu Sabadell 

� Som centre certificador i preparador de Cambridge Assesment English 

• Som partner al Vallès del Projecte Cambridge After School 

• El noste material està avalat per Baula i Edelvives amb seguiment curricular de Catalunya 

� Estem certificats per Lego Robotix 

• Som partner del Vallès Occidental i de Sabadell d’Aloha Arithmetic Mental, Kitsune i 

BrainGym 

� Tenim la patent a nivell nacional de les metodologies STEM, STEAM i STREAM Music 

• Estem inscrits i reconeguts com Escola de Lleure Educacional pel la Direcció General de 

Joventut de Catalunya 


