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PRESENTACIÓ 

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 lleure com: 

 

 

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.  

 

 

 

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. 
 

 

A partir de materials naturals i quotidians, facilitem la 

comprensió del món que ens envolta. Adaptant 

l’aprenentatge a la percepció dels infants i incentivant la 

curiositat per mitjà de l’observació i la manipulació. 
 

 

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. 
 

 

 

 Reconeixem 

 la indivi- 

dualitat 

Una 

educació 

igualitària 
  

L’apre-

nentatge 

a través 

del joc 

L’experi- 

mentació 

i els 

sentits 

La  

convivència 
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SERVEIS A LA BRESSOL 

Els serveis que oferim realitzar a l’escola bressol són aquells que intenten 

facilitar la conciliació de la vida familiar amb la laboral. En diferenciem dos: 

 

L’ALLARGAMENTS és el servei que ofereix complementar la jornada 

escolar al mes de juliol i setembre els dies que l’horari escolar és intensiu de 

9h a 15h, de manera que podem allargar-lo de les 15h fins a les 17h. 

 

Dates: De l’1 al 15 de juliol 

Del 15 al 30 de setembre (només per a infants escolaritzats al 

centre el curs 2019/20) 

 

 
 

El CASAL D’ESTIU és el servei que oferim per a aquelles famílies que 

necessiten i volen que els seus fills o filles puguin gaudir d’unes activitats que 

es realitzaran a les mateixes escoles bressols, tot donant continuïtat a les que 

han realitzat durant el curs escolar, donant èmfasi a aquelles de caire més 

lúdic. 

 

Dates: del 16 al 31 de juliol 
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PLANIFICACIÓ HORÀRIA 

 

8.00h  Servei d’acollida (opcional) 

9.00h a 9.30h   Benvinguda al casal – Joc espontani per racons 

10.00h   Tastet de fruita 

10.30h   Proposta d’activitat - pati - hàbits. 

11.45h   Dinar  

12.45h a 14.45h   Descans 

15.00h   Joc espontani per racons, berenar i pati 

16.00h a 16.45h   Comiat 

Aquests són els horaris que marquen les rutines i donen continuïtat als 

horaris del curs escolar. Entre mig és quan es combinaran les activitats 

dirigides, el joc lliure i els jocs d’aigua. La durada d’aquestes activitats variarà 

segons la demanda del grup d’infants. 
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OBJECTIUS 

La definició d’uns objectius generals és bàsic per al desenvolupament del 

Casal d’estiu: 

 

• Educar en els tres àmbits de la persona. 

• Fomentar el bon desenvolupament de les relacions interpersonals. 

• Treballar els hàbits de respecte, ordre i higiene. 

• Potenciar la creativitat del col·lectiu i de cada nen. 

• Gaudir del temps de vacances amb els companys/es i educadores. 

• Aprendre a través del joc. 

• Descobrir el món dels animals. 

• Seguir el procés evolutiu de cada infant. 

• Establir una relació afectiva i estimuladora entre l’educadora i l’infant. 

• Complementar la tasca educativa familiar i formal quedant descartat 

el model assistencial. 

• Aprofundir amb el coneixement del cos a través de la psicomotricitat, 

la plàstica i el joc.  
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PROPOSTA EDUCATIVA 

La proposta educativa d’aula2 del casal d’estiu de les Escoles Bressols es basa 

en una continuïtat de l’educació impartida per aquests centres durant el curs 

escolar. Entenem l’escola bressol com un context de desenvolupament de la 

personalitat dels infants.  

 

Les activitats i 

organització del temps 

estan pensades i 

preparades per a que 

cada infant sigui 

protagonista de la seva 

acció i adequades al 

moment evolutiu en el 

que es troben. Ens 

basem en l’aprenentatge 

mitjançant l’acció, tot permetent i facilitant la manipulació, l’experimentació, 

el llenguatge, la construcció, el moviment, etc. Tot i així considerem 

primordial i molt important el caràcter educatiu dins les tasques de cura i 

necessitats dels infants d’afecte, alimentació, higiene, descans, joc i 

seguretat, les quals seran respectades en un primer moment.  

Recordem però, que ja arribat l’estiu i el ritme canvia. Desitgem que amb el 

casal d’estiu es visquin noves experiències juntament amb altres infants i les 

seves educadores, a la vegada que siguin enriquidores per al seu creixement 

i desenvolupament integral dins d’un espai de lleure educatiu. 

Diferenciarem les activitats en racons d’aula que estaran adaptats per a cada 

etapa educativa, i propostes d’activitats que s’iniciaran quan els infants 

estiguin adaptats i hi participaran segons els seus interessos.  

Coneixem també, que pel bon desenvolupament del casal d’estiu caldrà 

seguir amb les rutines horàries d’àpats, higiene i descans. Aquestes 

situacions són les que marquen els canvis de ritmes i dinàmiques del dia. 
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LES ACTIVITATS 

La manera que té l’infant de conèixer el món és a través dels sentits. 

Seguirem el centre d’interès de “El món dels animals” perquè les activitats 

tinguin una coherència entre sí i siguin motivadores. Les activitats 

planificades seran variades i engrescadores. Experimentarem pintant i 

estampant utilitzant alguna part del cos o amb diferents objectes que podem 

trobar a la nostra vida quotidiana, 

manipular varietats de materials que 

difereixin tant del seu origen com de 

la seva textura. En definitiva 

deixarem que l’infant descobreixi el 

que té en el seu entorn. 

De manera transversal sempre 

estaran presents els contes, la música 

i les  cançons, i els jocs d’aigua que, si 

cal, es faran una estoneta diària.  

 

RACONS D’AULA 

Són aquelles activitats de continuïtat que hi haurà a cada aula i que s’ajusten 

a les capacitats de desenvolupament de cada infant (lactants, mitjans i grans). 

Són els materials que permeten el joc espontani per racons, on es faran 

propostes diverses per aula per permetre fer agrupaments flexibles i 

diversificar el material disponible. Els racons que es proposaran són: 

 

• Racó de motricitat fina 

• Racó manipulatiu- exploratiu  

• Racó sensorial  

• Racons creatiu: contes, titelles i música 

• Racó de joc simbòlic 
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PROPOSTES D’ACTIVITATS 

Exemples de propostes: 

• Pintar amb glaçons de colors 

• Banyem ninos 

• Ombres xineses 

• Pescar 

• Manipulació de gelatina 

• Pesquem 

• Manipulació amb paper de wc 

• Mural de pintura 

• Taller d’estampació 

• Jocs d’aigua 

• Bombolles de sabó 

 

 

L’EQUIP EDUCATIU 

Els educadors/es contractats per aula2 per a realitzar el casal d’estiu seran, 

en la mesura del possible i dels seus propis interessos, les professionals que 

fan el suport durant l’any escolar. És d’aquesta manera com podem generar 

més confiança i seguretat als infants si es troben acompanyats d’una persona 

referent coneguda. El nombre d’educadors/es dependrà dels participants de 

l’activitat, i se seguirà una ràtio d’1 educador/a per a cada 8 infants, amb 

alguna persona de suport a l’hora de menjador (el nombre de persones de 

suport anirà en funció del nombre total d’infants inscrits). Si es prefereix, el 

suport podria fer-se tot el dia amb una coordinadora alliberada. 

D’altra banda, l’equip pedagògic d’aula2 supervisarà i vetllarà pel bon 

desenvolupament de les activitats. 
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SERVEI DE MENJADOR 

El servei de menjador es realitzarà a les mateixes instal·lacions de l’escola, 

podent tenir els àpats calents i cuinats al moment. Us presentem el 

pressupost de la mateixa empresa que està treballant durant el curs. 

  
Som una empresa catalana de restauració amb més de 40 anys d’experiència 

en el sector. 

 

Posem a la vostra disposició un projecte integral que inclou el servei de 

menjador i un projecte educatiu, coherent amb l’ideari de l’escola. 

 

El compromís d’assumir la responsabilitat de l’alimentació dels alumnes del 

centre escolar, requereix un alt grau de professionalitat. 

 

Els productes utilitzats són preferentment de temporada, ecològics i de 

proximitat, per beneficiar-nos de totes les seves qualitats. 

 

A més, aportem un projecte educatiu adaptat a cada escola, liderat per un 

equip de monitors i coordinadors , responsables i formats. 

 

Formen part activa del compromís adquirit per les Escoles Verdes a les quals 

donem servei. 

 

BRESSOL-INFANTIL  

 

Oferim menús adaptats al procés evolutiu dels nens. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Casal Bressol d’estiu · aula2 

 

 

PROPOSTA ECONÒMICA ALLARGAMENT 
JULIOL 

DATES 

De l'1 al 15 de juliol de 2020, de dilluns a divendres 

  

HORARI  

De 15h a 17h 

  

QUÈ INCLOU? 
 

• Contractació del personal segons conveni col·lectiu del sector del lleure 

educatiu i sociocultural de Catalunya. 

• Servei de les educadors/es dos hores diàries. 

• Cobertura de les substitucions. 

• Vetlla per la qualitat de les activitats per part de l’equip pedagògic. 

• Material fungible per a les activitats. 

• Assegurança d’accidents. 

• Assegurança de responsabilitat civil. 

• Exempts IVA 

• Molta il•lusió i ganes de treballar perquè creiem en el que fem. 

 

 

COST DEL SERVEI NEN/A 

De 15:00 a 17:00 79€ 
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PROPOSTA ECONÒMICA ALLARGAMENT 
SETEMBRE 

CONDICIONS 

Només per a infants escolaritzats durant el curs 2019/20 al centre. 

DATES 

Del 15  al 30 de setembre de 2020, de dilluns a divendres 

  

HORARI  

De 15h a 17h 

  

QUÈ INCLOU? 
 

• Contractació del personal segons conveni col·lectiu del sector del lleure 

educatiu i sociocultural de Catalunya. 

• Servei de les educadors/es dos hores diàries. 

• Cobertura de les substitucions. 

• Vetlla per la qualitat de les activitats per part de l’equip pedagògic. 

• Material fungible per a les activitats. 

• Assegurança d’accidents. 

• Assegurança de responsabilitat civil. 

• Exempts IVA 

• Molta il•lusió i ganes de treballar perquè creiem en el que fem. 

 

 

COST DEL SERVEI NEN/A 

De 15:00 a 17:00 94€ 
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PROPOSTA ECONÒMICA CASAL D’ESTIU 

DATES 

Del 16 al 31 de juliol de 2020, de dilluns a divendres 

  

HORARI  

De 8h a 17h 

  

QUÈ INCLOU? 
  

• Contractació del personal segons conveni col·lectiu del sector del lleure 

educatiu i sociocultural de Catalunya. Amb un increment econòmic del 

5%. 

• Acollida de 8h a 9h. 

• Servei de les educadors/es tot el dia i 2 persones de suport a menjador. 

• Cobertura de les substitucions. 

• Vetlla per la qualitat de les activitats per part de l’equip pedagògic. 

• Gestió de la homologació i la notificació de l’activitat d’estiu. 

• Dinar i berenar de tots els infants i de les educadores  

• Material fungible per a les activitats. 

• Assegurança d’accidents i responsabilitat civil. 

• Exempts IVA 

• Molta il•lusió i ganes de treballar perquè creiem en el que fem. 

 

PREU PER SETMANES:                        

Cost del servei setmana de 5 dies  142€ 

Cost del servei setmana de 2 dies  57€ 
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PERQUÈ AULA2? 
 

L’EXPERIÈNCIA  
Els més de 50 anys de dedicació en el món del lleure i educació ens permeten 

oferir qualitat i professionalitat per dur a terme un servei d’aquestes 

característiques. 

 

 

EL TRACTE PERSONALITZAT  
La nostra manera de fer parteix del contacte continu entre la part promotora i 

l’organitzadora de les activitats.  
 

 

FLEXIBILITAT I PROGRAMACIONS A MIDA  
Ens agrada dissenyar el casal que sigui a mida dels seus destinataris. És per 

això que a partir d’una proposta es van perfilant i teixint la planificació 

definitiva. 

 

 

ELS INFANTS SÓN LES PROTAGONISTES  
Tota la feina realitzada a aula2 es basa amb la premissa que els infants són 

els veritables protagonistes. 

 

 

L'ORGANITZACIÓ  
Una bona planificació i organització és garantia d'una feina ben feta. Les 

reunions de pares, la tramitació dels permisos, la programació de les activitats 

i tot el que cal per a obtenir un bon resultat va a càrrec nostre. 

 

 

EL SEGUIMENT EDUCATIU  
L’equip pedagògic d’aula2 vetlla pel bon funcionament i la qualitat de les 

activitats. 
 


