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Enguany UManresa durà a terme el Vuitè Campus Infantil d’estiu adreçat a infants 
d’entre 3 i 8 anys i ubicat a les instal·lacions del Lab 0_6. 

El Campus gira a l’entorn de dos eixos, l’aprenentatge de les ciències a través de 
l’experimentació i el que significa una vida saludable. 

A partir de les propostes de joc i experimentació del Lab 0_6 es vol acostar el 
coneixement científic a les primeres edats entenent la ciència com una eina per a 
comprendre el món, que implica de manera natural les persones en les decisions 
científiques, estimula la curiositat natural dels infants i incentiva la seva intervenció 
raonada sobre la realitat. 

Cada setmana farem diferents activitats relacionades amb les propostes del Lab 0_6 i de 
l’espai matèria, que s’abordaran des de la iniciativa personal en la resolució de reptes, 
la presa de decisions amb intencionalitat i la vivència d’experiències positives 
d’aprenentatge científic de forma autònoma i automotivada. 

En l’àmbit saludable, s’afronten tres elements fonamentals: l’aspecte físic, l’alimentari i 
també l’emocional, eixos a partir dels quals s’han pensat les propostes educatives, de 
lleure i de joc que es realitzaran al llarg de les  setmanes.  

Des de l’àmbit de l’activitat física, entendre la necessitat d’evitar la vida sedentària i 
tenir activa la màquina del cos humà, ens durà a fer jocs d’esport, de moviment i treball 
de diferents parts del cos. També la relaxació i l’expressió corporal formaran part de les 
activitats d’un cos sa. 

Des de l’àmbit de l’alimentació treballarem l’adquisició d’hàbits saludables. La 
importància de fer els àpats ben fets, amb especial atenció a l’esmorzar dels infants, 
moment que coincideix dins l’horari del Campus, i del que se’n tindrà especial cura: 
asseguts, amb temps, amb aliments de qualitat i amb preparació.  



 
 
Des de l’àmbit de l’educació emocional, el treball en equip i inter-edats, és un dels 
elements clau del Campus. L’activitat conjunta i compartida com a grup, pretén crear un 
clima de cooperació i suport entre persones, fugint de classificacions i segregacions 
segons l’edat. Un altre dels elements fonamentals del Campus, serà la pràctica i la gestió 
de les seves emocions. Expressar els seus sentiments a mesura que es van relacionant, 
coneixent i fent nous amics es contempla com un element present en l’activitat diària.  

_______________________________________________________________________ 

 

ACTIVITATS 

LAB 0_6. Propostes de descoberta i experimentació orientades a l’educació científica a 
partir de la resolució creativa de reptes.  

JOC. Per fer pensar, per posar a prova la seva imaginació, per a què s’expressin tot jugant 
i es relacionin de manera espontània, creant sentiment de grup. També perquè 
aprenguin a jugar a partir d’unes regles de joc i respectar-les. 

ALIMENTACIÓ. Esmorzar diari saludable a càrrec d’Umanresa. 

TALLERS SOBRE ALIMENTACIÓ SALUDABLE. Sortides a Món Sant Benet.  

EXCURSIONS I PASSEJADES. Sortides que ens permetin conèixer l’entorn proper: 
Explora 0_6 (mNACTEC), Casa de la Culla, biblioteques, mercats i botigues, parcs... 

BALLS I CANÇONS. Les cançons, els moviments i els balls permetran moure’s i expressar-
se amb el cos. 

RELAXACIÓ. Estones de pausa que ajuden  cada infant a trobar moments per a ell 
mateix, utilitzant tècniques de mindfulness (meditació) i el massatge. 

SENSE ESTRÈS. Per aprendre, per ser, per menjar, per compartir, per viure ... no es pot 
anar amb presses! 


