
       MARC INSTITUCIONAL 

 

A.Multiesports DIMA és una associació per a l’educació no formal en el lleure d’infants i joves 

amb una experiència de 12 anys fent casals d’estiu i extraescolars en diferents escoles. Aquest 

projecte està pensat per cobrir la necessitat d’ocupar el temps de vacances dels nens i nenes, és 

un temps on els infants i joves gaudeixen del seu temps lliure mentre els pares compleixen la 

seva jornada laboral. Les vacances són una oportunitat per omplir el temps lliure amb espais de 

descans i passivitat, o bé amb temps actiu. El casal és un temps de lleure dins del temps lliure. 

El que pretenem des de A.Multiesports DIMA, és que aquest temps de lleure es basi en el 

descans, la diversió i el desenvolupament. Per aconseguir aquest desenvolupament es treballarà 

mitjançant la recerca de l’autonomia del nen/a i les seves vivències personals per aconseguir 

aprenentatges significatius. A. Multiesports DIMA és una associació que  té diversos 

objectius entre els quals destaquem: 

 

1. Educar a través del joc. 

2. Ensenyar coneixements nous. 

3. Treballar els  valors dins de la cohesió de grup. 

4. Integrar i socialitzar amb la resta de companys. 

 

 

Treballem amb l’objectiu de formar infants i joves per aconseguir que creixin com a persones 

des d’una perspectiva integral, que té en compte el compromís social amb l’entorn. Tot el treball 

que es realitzarà tindrà com a finalitat l’educació en valors necessaris per a establir una bona 

convivència i desenvolupar bones relacions. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IDEARI 

 

El nostre casal procura transmetre als infants els valors bàsics d’una societat democràtica, com 

són el respecte als altres i a un mateix, la llibertat unida a la responsabilitat, solidaritat, motivació 

per fer les coses ben fetes, participació en la societat i respecte als drets humans, tenint en 

compte: 

 

 Participació : Es potenciarà la participació dels infants en la preparació de les 

activitats. Considerem que és important que els infants, com a principals usuaris 

de les activitats, siguin capaços/es de dur-les a terme a partir de les seves 

iniciatives i la seva participació en la elaboració.  

 

 Coeducació: el casal considera la coeducació com un valor fonamental, ja que 

suposa acceptar el compromís d’educar per a la igualtat sense discriminacions 

per raó de sexe i de cultura. Entenem que han de ser tractats sense diferències 

i respectant la diferència i la peculiaritats entre nens i nenes d’altres països i 

cultures. 

  

 Inclusió: s’ha d’oferir a cada nen/a el màxim de recursos per aconseguir el millor 

desenvolupament, partint de la seva situació personal, social i cultural. 

 

 Noves tecnologies: Les noves tecnologies es poden establir com a una nova 

forma de comunicació, respectuosa, viable, eficaç i efectiva.  

 

 Solidaritat: es procurarà que els nens/es visquin les coses comunes com si fossin 

seves i es fomentaran respostes positives, constructives i solidàries.  

 

 Llibertat individual: Tot infant, com a persona lliure que és, té el dret de decidir 

i expressar les seves idees de manera lliure, sempre que aquestes siguin 

expressades amb respecte.  

 



 Crítica: el casal ha de contribuir que els nens/es sàpiguen observar i analitzar la 

seva pròpia realitat i la de la societat que els envolta i puguin plantejar-se, si 

s’escau, els canvis necessaris per a millorar-la. 

 

 Tolerància: Els infants han de reconèixer la diversitat i la pluralitat d’opinions i 

idees entre les persones. Les maneres diverses de concebre els valors socials, 

les relacions personals o comunitàries, o les alternatives desitjables, és una de 

les parts essencials del nostre mètode.  

 

 Salut: La salut dels infants i de tots aquells que els envolten ha d’establir-se com 

a una de les prioritats en totes les activitats que es realitzin. Per a aconseguir-

ho s’han de treballar unes normes d’higiene i salut que ajudin a prevenir 

possibles riscos per a la pròpia salut i la d’aquells que ens envolten. 

 

Tot això mitjançant els tallers que es realitzen, donant una mateixa importància a 

l’aprenentatge motriu i intel·lectual com als valors educatius, morals i ètics. 

 

 MARC SOCIOPEDAGÒGIC 

 

Aquesta empresa fa front a uns objectius complementaris en l’ensenyament motriu i 

intel·lectual dels nens que formen part dels tallers i Casals que fem. Aquestes classes 

són molt  formatives a nivell físic i de conducta ja que es treballa en tot moment allò que 

pertoca i és útil en el seu aprenentatge segons el seu nivell i edat. Hi ha una intenció de 

potenciar el nivell de relació amb altres alumnes de grups i cursos diferents. Tot això 

mitjançant les sessions, dirigides en tot moment pel monitor i gestionades pel 

coordinador i director del Casal, treballades al llarg de tot el mes amb el seu seguiment 

oportú i planificació prèvia.   



 

 

  PROJECTE EDUCATIU 

 

Des de A. MULTIESPORTS DIMA us presentem un projecte lúdic, intel·lectual i esportiu 

consolidat en l’experiència de professionals del sector esportiu i educatiu, i fonamentat 

en els valors més importants de la societat d’avui en dia. 

 

En totes les propostes d’activitats ens marquem 3 continguts fonamentals: 

1. Els nens/es han de gaudir i passar-ho bé. 

2. Els nens/es han d’aprofitar l’estona de les activitats per aprendre i millorar les seves 

habilitats motrius i intel·lectuals. 

3. Els nens/es han d’aprendre a acceptar i respectar les normes que s’estableixin, tant 

dels jocs com del funcionament del Casal i també als companys /es. És a dir, aprendre 

a tenir una disciplina i a conviure amb els altres. 

 

En l’actualitat, l’Educació Física en tots els seus àmbits és molt important en el 

creixement integral de l’individu com també l’aprenentatge i millora de la capacitat de 

coneixements nous intel·lectuals i educatius.  Per això ens marquem uns  objectius més: 

 

 Fomentar una consciència de cura del nostre cos i ment mitjançant bons hàbits 

esportius, alimentaris i conductuals. 

 Practicar activitat física moderada. 

 Adquirir valors tan importants en la societat moderna com la competitivitat, el 

respecte pels adversaris, el bon compliment de les normes,  el respecte per les 

instal·lacions i el material. 

 Aprendre nous coneixements intel·lectuals, reforçar la capacitat cognitiva dels 

infants. 

 Donar i afavorir eines útils per a la millora de la capacitat cognitiva i la seva 

destresa mental. 



 

Per últim cal afegir que aquest any el nostre eix transversal serà L’ERA TECNOLÒGICA i 

cada monitor relacionarà les seves activitats amb la temàtica exposada i els diferents 

continguts que es duran a terme durant aquest estiu. Volem que els infants adquireixin 

nous  coneixements a través de la manipulació, experimentació  i el diàleg, a més, de 

potencia la curiositat per aquests nous materials. 

 


