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QUI SOM
aula2 som una entitat de serveis socioculturals i de dinamització del temps lliure,
que va ser fundada fa més de 45 anys amb la intenció de ser una eina de
recursos per a les institucions educatives del nostre país. Durant aquests anys
hem realitzat tot tipus de serveis per a escoles, ajuntaments i altres entitats.
Els canvis i l’evolució en la societat actual han fet necessari la creació de
diferents espais de lleure per als infants que siguin un complement per a l’escola
o l’educació de les famílies.
Entenem l’educació en el temps de lleure com:

L’aprenentatge a
través del
joc

La
convivència

L’experimentació
i els
sentits

El joc és l’activitat natural
dels nens i nenes, a través
d’ell
aconseguim
que
l’aprenentatge es faci d’una
manera
inconscient
i
significativa.

És un valor primordial en tota
societat
desenvolupada.
Potenciant la construcció de
la pròpia identitat essent
conscient que hi ha altres
identitats i la necessitat de
saber relacionar-se amb els
altres.
A partir de materials naturals
i
quotidians.
D’aquesta
manera
facilitem
la
comprensió del món que ens
envolta.
Adaptant
l’aprenentatge a la percepció
dels infants i incentivant la
curiositat que es desprèn
d’aquests per mitjà de
l’observació i la manipulació.

Potenciem la participació
activa de tots els infants
per aconseguir la igualtat
d’oportunitats.

Cada individu és únic i
irrepetible i valorem i
potenciem les seves
capacitats.
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Una
educació
igualitària

Reconeixem
la
individualitat
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QUÈ FAREM ?
L’estructura general del casal seguirà un fil conductor. Aquesta permet facilitar que
el nen/a s’integri en el casal i el faci seu, a la vegada que les activitats tinguin un
sentit entre elles. El fil conductor, doncs ajudarà a que els nens i nenes es puguin
implicar encara més en les activitats. Aquesta ambientació serà conduïda pels
monitors caracteritzats en diferents personatges que motivaran al grup i faran que
els nens i nenes participin i siguin protagonistes de l’aventura.

Un Estiu de Cine

Aquest estiu serà de cine! El món del cinema forma part de les nostres vides, durant
els últims cent anys ha canviat la nostra manera de percebre l’oci i ens ha donat
imatges que ens permeten entendre d’altres cultures, realitats...
Aquest estiu els nens i nenes coneixeran tot aquest món.
Coneixerem què es necessita per crear un curtmetratge i crearem el nostre propi,
elaborant el guió i essent els autèntics protagonistes.
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PLANIFICACIÓ HORÀRIA
Aquesta planificació horària és orientativa, la definitiva es perfilarà un cop es
conegui la distribució per grups dels nens i nenes.

DILLUNS 3

DIMARTS 4

DIMECRES 5

DIJOUS 6

8:00-9:00

Acollida

9:00-9:15

Benvinguda

9:15-10:45

Presentació

Atrezzo

Taller

10:45-11:15
11:15-12:45
12:4513:00
13:0015:00
15:0016:45
16:4517:00

Gimcana

DIVENDRES 7

DILLUNS 10

Gravació

Preparació de la
festa

Gravació

Cinema!

Lliure

Comiat

Esmorzar
Gimcana

Expressió corporal

Jocs d’aigua

Gimcana

Recollida, rentar mans i sortida
Dinar i temps lliure organitzat
Jocs de taula

Construccions

Contes

Joc cooperatiu

Recollida i sortida

Tipologia de les activitats
A continuació especifiquem la tipologia de les activitats.
Els matins són més dinàmics per treballar l’ambientació i adequar-nos al bioritme
dels infants. Les tardes, al ser el moment just després de dinar i de més calor,
estan plantejades de forma més relaxada i lliure.
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Acollida: és un servei que oferim per a totes les famílies. Donem l’oportunitat
que els nens i nenes puguin arribar al casal segons les necessitats de cadascun.
Aquest espai és de temps lliure.

Benvinguda: És la primera estona del matí en la que els participants van entrant
al casal i els monitors/es poden anar passant llista. També esdevé un moment de
contacte de les famílies amb el director per qualsevol observació que es vulgui fer.

Presentació: és el moment de conèixer la temàtica del casal i fer una distribució
de tasques per tal de gravar el nostre curtmetratge.

Gimcana: És una dinàmica per grups on s’han de realitzar diferents proves.
Normalment té per objectiu descobrir alguna cosa relacionada amb l’ambientació.

Atrezzo: És el moment de pensar, dissenyar i crear els espais.
Expressió corporal: realitzarem tot de dinàmiques per treballar l’expressió tant
oral com corporal.

Taller: Farem un taller relacionat amb l’ambientació, per tal de treballar la
creativitat i la imaginació dels nens i nenes.

Jocs d’aigua: Són un seguit de jocs lúdics pensats perquè els nens/es es
refresquin, ja que són dies de molta calor. Podria ser que els jocs d’aigua es
repetissin algun altre dia en una estona més curta si fes molta calor.

Gravació: Càmera i acció! És el que sentirem durant tota l’activitat, és el moment
de gravar.
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Cinema!: I finalment ha arribat el moment més esperat! Veurem com ha quedat
la gravació que hem estat preparant tota la setmana.

Jocs de taula: Són jocs que ens permeten jugar tant amb parelles com amb
grup. Desenvolupen la imaginació, la concentració i l’estratègia. Els diferents jocs
de taula estaran adaptats a les diferents edats.

Construccions: És una tipologia de joc que adaptem a l’edat, fent-les amb
peces prefabricades de formes similars i colors llampants que els nens més petits
ajunten com els hi agrada, de manera totalment lliure, o es pot fer de manera
col·lectiva si prèviament es fixen uns objectius. Amb els més grans es fan
construccions més complexes amb materials diversos.

Contes: Volem entendre el conte com a vehicle de transmissió cultural oral. És
una eina que serveix per travessar fronteres entre adults i joves i que creiem que
s’ha de mantenir. És per això que pretenem periòdicament treballar els contes de
manera col·lectiva i adaptada a l’edat.

Joc cooperatiu: És aquell joc en que tots els participants cooperen per
aconseguir la mateixa finalitat, tots guanyen i ningú perd. Són jocs molt versàtils i
adaptables al lloc, a l’edat, al material i es poden inventar les regles.

Joc lliure: És un tipus d’activitat que afavoreix molt la creativitat de l’infant. Cada
nen/a té tota la llibertat per jugar a allò que li vingui més de gust, sigui sol/a o
juntament amb algun/a company/a. Per això és tan important que reconeguin la
disposició de l’espai i l’ordre de les joguines i contes dels que disposen.

Recollida i sortida: És el moment de recollir tots els jocs i joguines que hem
utilitzat i acomiadar-nos fins al proper dia.
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L’EQUIP DE MONITORS I MONITORES
Per a dur a terme el servei del casal de setembre disposarem d’un equip de
monitors/es que estarà composat per un/a director/a i un grup de monitors/es.
L’equip disposarà de les titulacions necessàries en educació en el lleure, tal i com
indica la Normativa del Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
L’equip de monitors/es serà el
màxim heterogeni possible, és a
dir,

combinarà

experiència,

innovació, igualtat de

sexes,

coneixement de tècniques i un
ampli ventall d’aptituds personals
(dinamisme, observació, diàleg,
organització... ). Són persones
joves, obertes i amb nivells de
maduresa personal elevats per
poder mantenir un bon ambient de treball.
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SERVEI DE MENJADOR
El servei de menjador es durà a terme diàriament de dilluns a divendres durant les
dates del casal entre les 13:00 i les 15:00 hores. Si el nombre d’infants és més de
30 s’oferirà el servei de cuina in situ, si és menor, el servei serà càtering.
Per aquest servei seguirem la mateixa ràtio que el casal de setembre.
Utilitzarem el mateix servei de cuina durant el curs escolar, Cobisa.
Com

a servei de menjador, l’activitat principal és la de dinar. Tot i així per

complementar l’estona de l’àpat disposarem d’una estona de temps lliure organitzat
en la que els infants podran
desenvolupar

dinàmiques

més tranquil·les. Entenem
aquesta
indispensable

estona
per

poder

compensar amb la resta
d’activitats dirigides que han
hagut de seguir durant tota
la jornada.
Es tindrà en compte les dietes esporàdiques dels infants, les quals s’hauran de
comunicar a primera hora del matí per poder avisar al servei de cuina amb prou
temps. En canvi, pel que fa a les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries s’hauran de
conèixer prèviament, de manera que aquesta informació es facilitarà a través de
les inscripcions i autoritzacions.
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ACOLLIDA
Oferim complementar el servei de casal de
setembre amb el servei d’acollida sense
mínims d’infants i sempre inclòs en el preu del
casal. Aquest servei és el que s’ofereix
diàriament entre les 8h i les 9h del matí, donant
resposta a aquelles famílies que els és
necessari per la seva organització. Aquesta
estona funciona com a temps lliure organitzat i seguint la mateixa ràtio d’un monitor
per a cada 10 nens i nenes. Tot i així, comptem amb un mínim de 2 monitors/es
per motius de seguretat.

PEL FORAT DEL PANY
Pel Forat del Pany pretén ser un petit diari del casal de setembre creat per a les
famílies i que us permetrà saber amb certa immediatesa, a través de diferents
fotografies, el que està passant al casal on són els vostres fills. Aquest espai és
d’accés restringit i només hi tindran accés les pròpies famílies a través de les
claus facilitades des de l’AMPA.
Aquest servei només s’oferirà si el grup és major de 50 alumnes
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QUÈ HEM DE FER PER APUNTAR-NOS?
El període d’inscripció és del 21 d’abril al 9 de maig
EN LÍNIA
-

Podeu entrar al web: www.aula2.cat

-

A la part superior dreta, clicar CASALS:

-

Seleccionar L’ESCOLA:

-

Omplir totes les dades i enviar.

-

Un cop enviat el formulari, rebreu un correu electrònic amb un PDF adjunt.
Aquest PDF és la inscripció i cal signar-la. Ho podeu fer:
▪ Amb signatura digital, si en teniu. (no cal imprimir-la) i ens l’envieu junt
amb la resta de la documentació al correu helena@aula2.cat.
▪ Imprimint el PDF, signar-lo a mà i portar-ho a l’escola durant l’horari
d’extraescolars, a la coordinadora (Ari)

EN PAPER
Entregar la inscripció, junt amb tota la documentació, a la coordinadora
d’extraescolars, l’Ari, durant l’horari de les extraescolars.
Els documents d’inscripció i els fulls d’ajuts econòmics els trobareu a l’AFA.

Documentació que cal adjuntar
-

Inscripció signada (si no l’heu signat digitalment).

-

Fotocopia de la targeta sanitària.
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-

Fotocòpia del carnet de vacunes, en cas de no tenir-ne, cal certificat
mèdic.

-

Còpia de la recepta del metge, en cas que el nen/a prengui medicació.

-

En cas de sol·licitar l’ajut econòmic de la Campanya de Vacances d’Estiu
de l’Ajuntament de Barcelona, cal adjuntar la còpia per l’entitat (color rosa)

AJUTS ECONÒMICS AJUNTAMENT DE
BARCELONA
L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició d’aquelles famílies que ho
necessitin, una sèrie d’ajuts econòmics.
El període de sol·licitud de les ajuts és del 21 d’abril al 9 de maig.
El full de sol·licitud el trobareu a l’AFA de l’escola i caldrà entregar-lo a l’OAC del
districte, amb cinta prèvia.
Al web de l’Ajuntament de Barcelona trobareu la informació necessària per tal de
realitzar els tràmits de la sol·licitud d’ajut econòmic i resoldre qualsevol dubte:
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families

REUNIÓ FAMÍLIES INSCRITES
Dimarts 19 de juny
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PREU
Dates
Del 3 al 10 de setembre

Cost del casal
De 8:00 a 13:00

53€ nen/a

De 8:00 a 17:00

117€ nen/a

Es giraran dos rebuts del 50%. El primer la setmana del 2 al 6 de juliol i el segon la
setmana del 6 al 10 d’agost.
En cas de sol·licitar ajut econòmic no es girarà cap rebut fins conèixer la resolució.
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Amb la col·laboració de:
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