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Qui som?
Lleureka – Projectes Educatius, és una associació de lleure infantil i juvenil sense ànim
de lucre, que neix al febrer de 2004 amb la finalitat d’oferir serveis lúdics de qualitat a
la població del Masnou.
L’entitat està formada per professionals del món de l’educació formal i no formal.
Aquest equip humà es el responsable de planificar i dur a terme projectes educatius
amb el compromís d’acompanyar els infants i joves en el procés de socialització, a
partir dels principis de solidaritat, autonomia i responsabilitat social.
Al llarg d’aquests anys, Lleureka ha procurat sempre que els participants dels seus
projectes prenguin consciència dels fenòmens més rellevants de la realitat social dins
d’un context de diversió i aprenentatge.
Són diverses les activitats i projectes que l’associació ha emprès: casals d’estiu, estades
de vacances, activitats extraescolars… i altres actuacions concretes en col·laboració
amb altres associacions culturals i juvenils del Masnou.
Actualment treballem estretament amb la regidoria d’educació, infància, joventut i
medi ambient de l’ajuntament del Masnou.
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CATÀLEG D’ACTIVITATS
Lleureka – Projectes Educatius desenvolupa activitats dirigides a infants, escoles i
famílies. Amb l’objectiu d’oferir lleure amb valors, treballant la cooperació, el medi
ambient i la solidaritat
En el catàleg que us presentem a continuació hem seleccionat algunes activitats que
creiem us poden interessar, hi trobareu les fitxes on estan explicades les activitats, els
objectius que es treballaran, les edats a qui van destinades, els espais on es
aconsellable realitzar-les i la durada aproximada.
Si voleu consultar totes les activitats que realitzem no dubteu ens consultar la nostra
pàgina web, www.lleureka.org
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PETIT UNIVERS
FAMILIAR I ESCOLAR | CREATIVITAT | A PARTIR DE 5 ANYS

OBJECTIUS
• Crear un espai on poder
crear i imaginar lliurement
• Descobrir els materials
que reaccionen amb la
llum UV
• Realitzar una activitat
manual

DIRIGIT A:
Activitat familiar amb infants
a partir de 5 anys.

NUMERO DE
PARTICIPANTS:
Activitat familiar: 25 famílies
simultànies

FITXA TÈCNICA
L’activitat te una durada d’1h
i 15 min.
4 hores de muntatge (el dia
anterior de l’inici de l’activitat
i 2 hores de desmuntatge.
L’espai cal que sigui de mida
mitjana o gran, amb punt de
llum i possibilitat d’enfosquir.
Apte per infants amb
necessitats educatives
especials (NEE)

www.lleureka.org

“Un petit univers”, és una activitat on els infants
juntament amb les seves famílies elaboraran
manualment una part d’univers. De mica en
mica entre tots els participants aniran formant
un petit univers on tot sembla molt normal fins
que apaguem els llums.
Es completa l’activitat
amb una exposició oberta
al públic.
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BOSC ENDINS… SOMIEM!
FAMILIAR I ESCOLAR | CONSTRUCCIÓ| A PARTIR DE 4 ANYS

OBJECTIUS
• Descobrir el joc amb
materials naturals
• Compartir experiències
entre altres infants i/o
famílies
• Crear un espai de joc amb
respecte i cooperació

DIRIGIT A:
Activitat familiar amb infants
a partir de 4 anys.

NUMERO DE
PARTICIPANTS:
Activitat familiar: 25 famílies
simultànies

FITXA TÈCNICA
L’activitat te una durada d’1h
i 15 min.
L’espai cal que sigui de mida
mitjana o gran, amb punt de
llum.
2 h 30 min de muntatge i 2 h
30 min de desmuntatge.
Apte per infants amb
necessitats educatives
especials (NEE)

www.lleureka.org

És un espai de joc pels infants més petits
i d’experimentació i construcció pels
més grans. Amb materials naturals,
peces de fustes de diferents mides i
f o r m e s , p e d re s d e r i u i c o rd e s ,
acompanyats d’una ambientació forestal
els més petits podran gaudir del joc
simbòlic, així com els més gran podran
experimentar com fer servir o construir
politges i cordes per pujar o baixar
animals del bosc a dalt dels arbres.

ACTIVITATS 2019-2020

JOCS TRADICIONALS DE CARRER
FAMILIAR | JUGAR | A PARTIR DE 3 ANYS

OBJECTIUS
• Donar a conèixer a les
noves generacions
diversos jocs amb els que
els pares i avis es divertien.
• Donar alternatives
lúdiques a les noves
formes de lleure basades
en les noves tecnologies
• Incentivar l’us de la via
pública com a lloc d’oci
diari.

DIRIGIT A:
Activitat familiar amb infants
a partir de 3 anys.

NUMERO DE
PARTICIPANTS:
Activitat oberta, sense limit
de participants.

FITXA TÈCNICA
L’activitat te una durada
variable, segons necessitat,
és recomana un mínim de
dues hores.
1 h 30 min de muntatge i 1 h
30 min de desmuntatge.
L’espai pot ser molt
polivalent, una plaça, un
carrer, un parc.
www.lleureka.org

És a través dels jocs, d'una
manera distesa i divertida,
que entrar en relació amb els
altres, conèixer la seva
cultura i tradicions.
Oferim un taller amb
molts jocs tradicionals
per que avis, pares i fills
puguin jugar plegats.
Els mes petits
descobriran
jocs i els més
grans podran
recordar quan
hi jugaven.
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LLUM I FOSCOR
FAMILIAR I ESCOLAR | EXPERIMENTACIÓ | A PARTIR DE 2 ANYS

OBJECTIUS
• Jugar amb la llum i les
seves possibilitats
• Estimular el sentit visual i
el tacte
• Disminuir la desconfiança
en ambients foscos

DIRIGIT A:
Activitat familiar amb infants
a partir de 2 anys.

NUMERO DE
PARTICIPANTS:
Activitat familiar: 25 famílies
simultànies

FITXA TÈCNICA
L’activitat te una durada d’1h
i 15 min.
L’espai cal que sigui de mida
mitjana o gran, amb punt de
llum i possibilitat d’enfosquir
completament.
2 h 30 min de muntatge i 2 h
30 min min de desmuntatge.
Apte per infants amb
necessitats educatives
especials (NEE)

www.lleureka.org

“Llum i foscor" és una
activitat d’experimentació
on tots les materials están
disposats per generar una
atmosfera màgica . Els
infants podran manipular
diferents recursos com
taules de llum, materials translúcid de colors,
projectors o pintures brillants, les infants poden
jugar a crear ombres o històries.
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CONSTRUÏM AMB TEIXITS
FAMILIAR | CONSTRUCCIÓ| A PARTIR DE 2 ANYS

OBJECTIUS
• Experimentar amb
material tèxtil.
• Potenciar la creativitat en
el joc.
• Facilitar als infants nous
materials per jugar.

DIRIGIT A:
Activitat familiar amb infants
a partir de 2 anys.

NUMERO DE
PARTICIPANTS:
Activitat familiar: 25 famílies
simultànies

FITXA TÈCNICA
L’activitat te una durada d’1h
i 15 min.
L’espai cal que sigui de mida
mitjana o gran, amb punt de
llum.
2 h de muntatge i 2 h de
desmuntatge.
Apte per infants amb
necessitats educatives
especials (NEE)
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“Construïm amb teixits” parteix de jugar amb un
sol tipus de material, les teixits. És per això, que
en aquest espia les famílies trobaran diferents
materials tèxtils (llanes, robes, files o cordills) on
els infants podran lligar, dibuixar amb fils,
construir una teranyina gegant i molt acolorida
o investigar el funcionament d’un teler de
bastidor.
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CREAR I GUIXAR
FAMILIAR | CONSTRUCCIÓ| A PARTIR DE 3 ANYS

OBJECTIUS
• Dibuixar sobre superfícies
diferents i poc quotidianes
• Crear un espai on poder
embrutar sense
preocupacions

DIRIGIT A:
Activitat familiar amb infants
a partir de 3 anys.

NUMERO DE
PARTICIPANTS:
Activitat familiar: 20 famílies
simultàniament.

FITXA TÈCNICA
L’activitat te una durada
variable, segons necessitat,
és recomana un mínim de
dues hores.
1 hora 30 min de muntatge i
1 hora 30 mi de
desmuntatge.
L’espai ha de tenir una mida
mitjana o gran, i punt de
llum.
Apte per infants amb
necessitats educatives
especials (NEE)

www.lleureka.org

Activitat creativa, on tot el material són
pissarres netes i polides preparades per
embrutar, esborrar i tornar a guixar.
L’ ú n i c l í m i t é s l a
imaginació de l’artista
que agafi el guix amb la
ma.
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LLEURETEKA
FAMILIAR I ESCOLAR | JOC | A PARTIR DE 6 MESOS

OBJECTIUS
• Crear un espai de joc per
a totes les edats
• Proporcionar diferent
material a l’infant i que
pugui escollir lliurement
• Passar una bona estona
compartint joc en família

DIRIGIT A:
Activitat familiar amb infants
a partir de 6 mesos.

NUMERO DE
PARTICIPANTS:
Activitat familiar: 25 infants
acompanyats d’un adult

FITXA TÈCNICA
L’activitat te una durada de
1h 30min, amb possibilitats
d’adaptar-la a les necessitats
L’espai ha de tenir una mida
mitjana o gran, interior o
exterior.

www.lleureka.org

Lleureteka, es una activitat
familiar, on a través de
diferents racons tota la família
pot passar una bona estona.
Materials sensorials (per els
més
petits),
jocs
de
construcció,
de
taula
cooperatius i jocs gegants (per
a totes les edats), minimons,
racò de disfresses… Tothom
pot trobar el seu espai.
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CONSTRUÏM PLEGATS
FAMILIAR I ESCOLAR | JOC COOPERATIU | A PARTIR DE 3 ANYS

OBJECTIUS
• Desenvolupar la
imaginació i la coordinació
amb les mans
• Adquirir o desenvolupar
aspectes cognitius com la
capacitat d’observació, la
planificació, el raonament i
la paciència.

DIRIGIT A:
Activitat familiar amb infants
a partir de 3 anys.

NUMERO DE
PARTICIPANTS:
Activitat familiar: 25 famílies
simultànies

FITXA TÈCNICA
L’activitat te una durada d’1h
i 15 min.
L’espai cal que sigui de mida
mitjana o gran, amb punt de
llum.
1 h 30 min de muntatge i 1 h
30 min de desmuntatge.
Apte per infants amb
necessitats educatives
especials (NEE)

www.lleureka.org

Construïm plegats, és una activitat on a través de
diferents materials de construcció com fusta,
cartró, plàstic o roba, podem crear estructures
originals i divertides que desprès podem usar per
inventar històries
i jugar amb elles.
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CONTACTE AMB
NOSALTRES
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per rebre més informació i poder oferirvos un pressupost ajustat a les vostres necessitats.

www.lleureka.org
lleureka@gmail.com
@lleureka
636.883.882
Canal de Telegram

www.lleureka.org

https://t.me/leureka

