
La proposta educativa d’aula2 del casal de bressol es basa en una
continuïtat de l’educació impartida en el centre 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 el caràcter educatiu dins les tasques de
cura i necessitats dels infants d’afecte, alimentació, higiene, descans, joc i
seguretat, les quals seran respectades des del primer moment!
Organitzarem el casal per torns setmanals i la temàtica general tindrà un
inici i un final cada setmana perquè els infants en puguin gaudir tot i no
apuntar-se totes les setmanes.

Els nostres objectius són:

Treballar els hàbits de
respecte, ordre i
higiene.
 
Potenciar la creativitat
del col·lectiu i de cada
infant.
 
Aprofundir amb el
coneixement
del cos a
través de la
psicomotricitat,
la plàstica i el
joc.
 
Fomentar el bon
desenvolupament
de les
relacions
interpersonals.
 
Establir una relació
afectiva i estimuladora
entre l’educadora i
l’infant.

CASAL BRESSOL
Col·legi Montserrat

PROTOCOLS DE SEGURETAT
I HIGIENE A LES ACTIVITATS

Què
pretenem?



El món dels colors
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Els nostres
serveis

Hi haurà un director referent del
casal. L’equip disposa de les
titulacions de lleure i educació
necessàries que indica la
Normativa del Departament de
Joventut de la Generalitat de
Catalunya. La ràtio serà d'un
monitor per cada 8 infants.

L’EQUIP DE MONITORS, 
MONITORES I RÀTIO

EL SERVEI DE MENJADOR
 

El servei del menjador tindrà
continuïtat amb el servei  del
col·legi durant el curs escolar. Es
facilitaran els menús (generals i
específics) abans de cada torn
setmanal.

L'ACOLLIDA MATINAL

Cada dia de 8h a 9h hi haurà un
servei d'acollida matinal on es
mantindran els grups bombolla
del casal.

Al llarg del dia els infants seguiren la pauta d'hàbits que han
tingut durant el curs, la idea és minimitzar el canvi en les
rutines per mirar de facilitar l'adaptació al casal.
Seguint la pauta temàtica del casal de primària "imagine art"
farem una adaptació al moment evolutiu dels infants de 
 bressol i ho farem amb propostes d’activitat inspirades en el
laboratori de Segni Mossi, un projecte d’investigació que
relaciona, la dansa, la música i el dibuix  amb la intenció de
interrelacionar l’espai físic i la producció gràfica. Els objectius
de les propostes són:

- Potenciar l’expressió a partir de la música, la dansa i el
dibuix.
- Donar importància al procés més que al resultat, per tal
d'augmentar l'autoestima.
- Involucrar tots els sentits en el traç.
- Explorar nous materials.
- Sensibilitzar en la música.
-  Conèixer diferents materials i dimensions.
- Potenciar la creativitat amb propostes d'activitats sense
pautes però amb regles.
- Potenciar diferents formes de comunicació.

 

Racons

Racó de motricitat fina
Racó manipulatiu- exploratiu

Racó sensorial
Racons creatiu: contes, titelles i

música
Racó de joc simbòlic

Son aquells espais convertits en
propostes que permeten que els
infants desenvolupin les seves
hablitats potenciant la curiositat i
la manipulació. Estaran sempre
disponibles pels infants.



Aquests són els horaris que marquen les rutines i donen continuïtat
amb els seguits durant el 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, adaptant-nos a les seves necessitats i ritmes.

 8:00          Servei d'acollida (Opcional)

 9:00         Benvinguda i joc espontani per racons

10:00       Tastet de fruita 
 
10:30       Proposta d’activitat, pati, hàbits

12:00       Dinar 

13:00       Descans

15:00       Joc espontani per racons, berenar i pati

16:45       Comiat

Què farem al
casal?
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ACTIVITATS
SETMANALS

JOCS D'AIGUA

ACTIVITATS DE
CLOENDA

Al llarg de la setmana es faran
dos o tres dies d'activitats d'aigua
per tal de refrescar als infants i
potenciar l'experimentació dels
infants en aquest element.

Hi ha proposta de poder fer una
sortida setmanal propera a
l'escola o una activitat al centre,
aquesta serà de matí, per tal que
els infants tornin a dinar i fer la
migdiada a l'escola. Les activitats
concretes estan per tancar.

Cada divendres hi haurà una
proposta d'activitat de cloenda
per a tot el casal, de bressol i
primària, les diferents propostes
seàn de de típus artístic. Les
activtats estan encara per tancar,
però seran de típus musical,
expressió corporal o teatre/
titelles.



L’excepcionalitat del moment actual fa que fem un especial incís en les
mesures que s’han d’aplicar en les activitats de lleure i que, des de
l’experiència d’aula2 en organitzar casals, colònies i activitats
extraescolars en els temps de Còvid19, ens ajuden a tenir una major
seguretat i tranquil·litat per a famílies, treballadors i, sobretot, els
infants.
• Els grups seran tancats cada torn setmanal i es prioritzarà que la
composició dels grups canviï el mínim entre diferents torns.
• Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure.
• S’establirà un programa d’usos dels diferents espais per poder
preveure la respectiva desinfecció dels espais que usin diferents grups
en un mateix dia.
• Les activitats hauran de garantir que es pugui respectar la distància
de seguretat recomanada.
• Es demanarà als tutors legals que signin una declaració responsable.
• S’elaborarà un pla específic de confinament en el cas de detectar-se
infants positius o sospitosos en el casal.
• Es farà control de temperatura en les entrades del casal al matí i
seguidament un procediment de desinfecció amb els infants.
• Es farà una formació específica sobre els procediments a seguir als
monitors i equip educatiu.
• Hi haurà almenys un responsable de seguretat i higiene al casal.
• El material serà individual o de grup i es desinfectarà en
cas que hagi de ser compartit.

Seguretat i higiene
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Torns
Setmana 1: 28/6 a 2/7
Setmana 2: 5/7 A 9/7

Setmana 3: 12/7 A 16/7
Setmana 4: 19/7 A 23/7

Preu setmanal: 165€

INSCRIPCIONS

Preu

A on?
http://www.aula2.cat/

Dubtes
colemontse@aula2.cat


