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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 temps de lleure com: 

L’aprenentatge a través 

del joc 

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. 

  

La 

convivència 

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. 

  

L’experimentació i els 

sentits 

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. 

  

Una educació 

igualitària 

Potenciem la participació activa de tots els infants per 

aconseguir la igualtat d’oportunitats. 

  

Reconeixem la 

individualitat 

Cada individu és únic i irrepetible i valorem i potenciem les 

seves capacitats. 
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PER QUÈ AULA2 

 

A aula2 ens agrada la feina ben feta i de qualitat i per això ens caracteritzem per: 

  

L’EXPERIÈNCIA els més de 45 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 NENS I LES NENES 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. 
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SERVEIS A LA BRESSOL 

 

Els serveis que oferim realitzar a l’escola bressol intenten facilitar la conciliació de la vida 

familiar amb la laboral.  

El casal d’estiu és el servei que oferim per a aquelles famílies que necessiten i volen que els 

seus fills/es puguin gaudir d’unes activitats que es realitzaran a la mateixa escola bressol, tot 

donant continuïtat a les que han realitzat durant el curs escolar, fent èmfasi a aquelles de 

caire més lúdic. L’horari és de 8h a 15h 

Dates: Del divendres 16 de juliol al divendres 30 de juliol 
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OBJECTIUS 

Durant el casal d’estiu pretenem: 

▪ 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 colors. 

▪ 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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QUÈ FAREM 

 

La proposta educativa  del casal d’estiu a les escoles bressol 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. 

Les activitats estan dissenyades i pensades partint del protagonisme de l’infant, per tant molt 

flexibles tenint en compte els diferents interessos i capacitats de cadascun d’ells. Així doncs, 

hi haurà diverses propostes per atendre a les diferents demandes dels infants de manera 

que la proposta d’activitat mai serà rígida en dies ni horaris, sempre caldrà veure la resposta 

dels infants. 
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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. 

Les activitats planificades pretenen ser variades i engrescadores. Seguirem el centre 

d’interès de “El món dels colors” perquè les activitats tinguin un sentit entre sí i sigui més 

motivador. Pensem en experimentar 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, observar jocs de llum, 

observar l’aparició de nous colors o jugar amb les bombolles de sabó entre d’altres. 

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. 

 

PLANIFICACIÓ HORÀRIA 

Aquests són els horaris complerts que marquen les rutines i donen continuïtat amb els 

horaris 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.  

 

8h a 9h Acollida 

9h a 9:30h Benvinguda al casal 

10h Tastet fruita  

12:00h  Dinar  

12:45 a 14:45h Descans 

15:00h  Sortida 
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L’EQUIP EDUCATIU 

 

Els educadors/es contractats seran, en la mesura del possible, 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, seguint el que marca el decret 267/2016, de 3 de juliol, de les activitats 

d’educació en el lleure, 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 serà el mateix amb el que es funciona durant tot el curs, Càtering Can 

Quim.  

Volem oferir el servei de cuina in situ o càtering, amb dietes elaborades per especialistes en 

nutrició i cuinades amb tot l’art necessari que la dieta mediterrània requereix.  

En el cas del càtering es cuida del trasllat dels aliments i estris, de la neteja dels materials 

correctament desinfectats i del servei de supervisió i control. 

Depenent del nombre d’inscrits, comptarem amb personal de suport. 

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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PEL FORAT DEL PANY 

 

Pel Forat del Pany pretén ser un petit diari del casal d’estiu creat per a les famílies i que 

permetrà saber amb certa immediatesa, a través de diferents fotografies, el que està 

passant al casal on són els nens i nenes. Aquest espai és d’accés restringit i només hi tindran 

accés les pròpies famílies a través de les claus facilitades prèviament.  

 

ACOLLIDA 

El servei d’acollida de 8 a 9 està inclòs en el preu del casal. Aquesta estona funciona com a 

temps lliure organitzat i seguint la mateixa ràtio d’un monitor per a cada 8 nens i nenes. Tot i 

així, comptem amb un mínim de 2 monitors/es per motius de seguretat.  

 

INSCRIPCIONS 

Els torns del casal els dividim per setmanes perquè pugui ser totalment compatible amb les 

vacances de les famílies de cada infant. Cadascú s’inscriurà i pagarà per les setmanes que li 

calguin. 

Per a una correcta organització, planificació i notificació el període d’inscripció serà fins el 30 de 

juny. Passat aquesta data el preu del casal tindrà un sobrecost de 5 euros / setmana i les places 

estaran subjectes a la disponibilitat. 
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PROPOSTA ECONÒMICA 

Casal d’estiu de 8 a 15h 

Dates: del 16 al 30 de juliol 

Què inclou?    

▪ Servei d’educadors/es tot el dia. 

▪ Un director del casal  

▪ Personal de suport durant l’hora de dinar i dormir  

▪ Programació de totes les activitats. 

▪ Ràtios i titulacions segons el Decret 267/2016.  

▪ Material de totes les activitats. 

▪ Assegurança d’accidents i de responsabilitat civil 

▪ Molta il·lusió i ganes, perquè creiem en el què fem. 

 

Cost per setmanes nen/a 

Cost del servei setmanes del 16 al 23 de juliol  141,60€ 

Cost del servei setmanes del 26 al 30 de juliol 118,00€ 

  

 

 


