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EL CASAL D’ESTIU 
  

Entenem el casal d’estiu com una resposta a la demanda social actual en la que és 

imprescindible poder fer compatible i compaginar la vida laboral de les famílies amb 

les vacances escolars dels seus fills/es. Així doncs, entenem que a part de poder 

complir aquestes necessitats, s’aprofita perquè sigui una experiència positiva, 

enriquidora i inoblidable per als infants, tot vivint l’estiu de manera lúdica a prop del 

seu entorn habitual.  

 

 

QUÈ PRETENEM 
 

Els nostres objectius són:  

• Viure el casal d’estiu com uns dies màgics. 

• Fomentar l’aprenentatge per mitjà del joc. 

• Fomentar el bon desenvolupament de les relacions interpersonals. 

 

 

 

A QUI VA DIRIGIT 
 

El casal d’estiu va dirigit a tots els nens i nenes del centre, des de P3 a 

6è de primària, és a dir, nens i nenes que tinguin entre 3 i 12 anys. 

Segons el nombre de participants inscrits i observant la distribució 

d’edats, es faran els grups. 
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CAMPANYA DE VACANCES D’ESTIU 

 

L’Ajuntament de Barcelona 

promou la Campanya 

d’activitats de vacances d’estiu 

per a infants i adolescents. Des 

d’aula2 ens adherim a la 

campanya per oferir una proposta atractiva i de qualitat.  

 

Una vegada adherits a aquesta campanya, l’Ajuntament de Barcelona vol garantir 

la participació de tots els infants i és per això que activa un ampli sistema d’ajuts 

econòmics adreçats a les famílies empadronades a Barcelona i que puguin 

justificar la necessitat d’un suport econòmic.  

 

Per participar a la campanya caldrà seguir un calendari que es publica anualment 

al BOP per l’Ajuntament de Barcelona.  

 

En definitiva, una campanya amb l’objectiu de fer gaudir als infants i joves d’un 

temps de lleure amb propostes de qualitat.  

 

 

Què ens permet l’adhesió a aquesta campanya: 
 

• Ajuts econòmics per aquelles famílies que ho necessitin. 

• Monitor/a de suport per infants amb necessitats educatives especials (NEE). 

• La neteja del centre. 

• El manteniment del centre. 
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QUÈ FAREM ? 
 

L’estructura general del casal seguirà un fil conductor, l’ambientació que 

proposem. Aquesta permet facilitar que el nen/a s’integri en el casal i el faci seu i 

a la vegada que les activitats tinguin un sentit i coherència 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 que motivaran 

al grup i faran que els nens i nenes participin i siguin protagonistes de l’aventura.  

 

Organitzarem el casal per torns setmanals i la temàtica general que escolliu tindrà 

un inici i un final cada setmana perquè els infants en puguin gaudir tot i no 

apuntar-se totes les setmanes. 

 

Us proposem les següents ambientacions, tot i que recordeu que ens adaptem a 

les vostres necessitats i demandes!  

 

 

SUPERAULA2!  

 

Els infants que participin al casal d’estiu passaran 

a formar part d’un club exclusiu anomenat  “Club 

Superaula2”. El club té l’objectiu de viure moltes 

aventures conjuntament i col·laborant entre totes 

i tots. En aquest club ens rebrà La MOLI: la motxilla 

màgica que ens proposa aventures i sorpreses 

cada setmana. És com una caixa de sorpreses, on 

els nens/es també podran deixar-li missatges, 

idees, o totes aquelles inquietuds que desitgin.  

 

 

 

 

 



 

 

Casals d’Estiu · aula2 

 

 

UN MÓN D’ESPORTS I JOCS 

 

Els infants del casal faran una volta al món ben 

especial amb un clar protagonista: l’esport! 

Emprendrem un viatge la mà de la exploradora 

Lara, que ens transportarà cada dia a un indret 

del món diferent i en descobrirem tota la seva 

realitat esportiva i els seus jocs tradicionals. 

Brasil, Estats Units, Oceania, França.. tota una 

volta al món! 

 

 

 

 

IMAGINA – ACADÈMIA D’ARTS 

 

A l’acadèmia d’arts Imagina, cada setmana ens 

introduirem en una temàtica artística diferent, 

on els nens i nenes seran els protagonistes. 

Amb les diverses activitats pretenem 

potenciar l’expressió oral, corporal i 

plàstica de tots els infants.  

 

El treball expressiu amb els infants fa que 

puguin desenvolupar diferents habilitats i 

alhora poder treballar les emocions.  

L’expressió tant plàstica com corporal és un 

llenguatge diferent que permet als nens i 

nenes comunicar més enllà d’allò què diuen. 
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FEM TEATRE! 

 

Teatre – o jouer com diuen els francesos– vol dir 

‘joc’. Fer teatre és jugar, inventar personatges, 

idear situacions, històries, i viure experiències 

inimaginables. Totes aquestes qualitats són innates 

per als nens i nenes i, amb el teatre, el que intentem 

és potenciar aquesta característica. Es tracta, doncs, 

de conservar aquest joc, aquesta manera de 

treballar.  

Alhora, fer teatre és treballar en equip, un valor 

molt important en la societat actual. Els nens 

aprenen la importància de treballar conjuntament i la valoren, reconeixen que en un 

equip tothom és important i que es treballa per tirar endavant un projecte comú. 

 

 

EL REPTES DE LES VINYETES 

 

Aquest casal d’estiu ens transportarà a 

l’univers del còmic. Un indret per descobrir 

noves històries i noves aventures tot 

acompanyats per diferents personatges 

clàssics i nous del món animat. Ells i elles ens 

plantejaran reptes i misteris perquè 

desenvolupem les nostres habilitats i podem 

ajudar a desfer els diferents entramats als 

quals ens enfrontem.  

 

Personatges de l’univers de Marvel o DC ens 

vindran a veure i de la mà de personatges més 

clàssics del còmic (com en Tintin, Astèrix o Obèlix o en Lucky Luke) i de l’altra punta del 

món (com en Son Goku o la màgica Do-Re-Mi) ens faran descobrir més profundament 

el món del còmic i passar-ho d’allò més bé! 
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CARBONELL I MARTORELL, DETECTIUS PRIVATS 

 

 Jana Carbonell i Joan Martorell són dos joves 

detectius que han decidit obrir una agència 

d’investigació privada per resoldre diferents 

misteris i casos sospitosos. Els dos es presenten al 

nostre casal perquè han rebut l’avís de que en 

l’edifici de l’escola s’hi estan produint fenòmens 

sospitosos i els volen investigar. 

 

Els dos, al ser tant joves i una mica sapastres, no 

se’n surten sols i demanaran als infants ajuda per 

convertir-se en investigadors i ajudar-los en la 

resolució dels diferents casos. Durant el casal aprendrem a ser grans detectius i resoldrem 

diferents misteris amb els nostres nous amics! 
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PLANIFICACIÓ HORÀRIA 
 

El casal d’estiu cal que tingui una bona programació tot coordinant la distribució 

per grups d’infants, les activitats i els espais. Pretenem que la programació sigui 

variada i motivadora per als infants en la que integri diferents tipologies d’activitats 

i dinàmiques. 

 

A continuació us adjuntem un exemple de planificació setmanal d’activitats. 

Aquesta planificació horària és orientativa, la definitiva es perfilarà un cop es 

conegui la distribució per grups dels nens i nenes. 

 

 

 

ACOLLIDA 

Oferim complementar el servei de casal d’estiu amb el servei d’acollida de matí o 

de tarda. 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.  

 

 

 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8h Acollida Matinal 

9h Bon dia 

Piscina 

Bon dia 

Excursió 

Bon dia 

9.30h 
Jocs de 

coneixença 
Jocs per racons 

Gimcana per 

petits grups 

11h Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

11.30h 

Presentació 

de 

l’ambientació 

Taller 

Tancament 

de 

l’ambientació 

13h Dinar i temps lliure 
Dinar i temps 

lliure 

15h 
Racons 

tranquils 
Roda d’esports 

Estrategues a 

taula 

La bústia del 

jocs 

16.45h Recollim! Recollim! 

17h Sortida 



 

 

Casals d’Estiu · aula2 

 

ELS NOSTRES SERVEIS 
 

L’EQUIP DE MONITORS I MONITORES 

Per a dur a terme el servei del casal d’estiu disposarem d’un equip de monitors/es 

que estarà composat per un/a director/a i un grup de monitors/es. L’equip 

disposa de les titulacions necessàries en les que com a mínim serà una de director 

en el lleure i un 40% dels monitors/es titulats en educació en el lleure, tal i com 

indica la Normativa del Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

 

EL 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. Podem mantenir l’empresa que ha 

estat durant tot el curs a l’escola, o bé oferir una proposta de menjador ecològic. 

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.  

 

LA NIT D’ACAMPADA 

La nit d’acampada  es farà un cop al casal, i tots els nens i nenes hi podran 

participar, encara que no estiguin apuntats aquella setmana. Farem sopar de 

pícnic, joc de nit, explicarem un conte abans d’anar a dormir i tots junts passarem 

una vetllada inoblidable. 

 

EL 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.  
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PROPOSTA ECONÒMICA 
  

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 via inscripció online al portal web d’aula2 ( www.aula2.cat ). 

Per a una correcta organització, planificació i notificació caldrà establir uns terminis 

d’inscripció que concretarem conjuntament. 

 

TORNS SETMANALS 

 

TORNS SETMANALS 

Aquest preu és per les famílies que s’inscriguin dins el període establert entre 

l’AFA i aula2. 

 

De 9:00 a 13:00 60€ 

De 9:00 a 15:00 94€ 

De 9:00 a 17:00 107€ 

 

El preu de l’acollida per setmana és de 6€. En el cas de necessitar aquest servei 

un dia esporàdic el cost serà de 3€. 

El mínim del servei són 25 nens i nenes, en cas de no arribar als mínims, el preu 

es podria veure afectat. Aquets preus també poden variar en funció del cost de la 

piscina, de l’empresa de cuina i la neteja de l’espai. 

 

 

 

 

 

• 25 i 26 de juny  

• Del 29 de juny al 3 de juliol  

• Del 6 al 10 de juliol  

• Del 13 al 17 de juliol  

• Del 20 al 24 de juliol  

• Del 27 al 31 de juliol 

http://www.aula2.cat/
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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. 
 


