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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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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.  

El casal d’estiu va dirigit a tots els nens i nenes que hagin cursat des de 2n a 6è de primària. 

Segons el nombre de participants inscrits i observant la distribució d’edats es faran els grups.  

Els nostres objectius són: 

- Facilitar les pautes i eines necessàries per promoure l’autonomia personal dels nens 

i nenes. 

- Gaudir d’uns dies especials amb els companys/es. 

- Fomentar l’aprenentatge a partir del joc. 

- Sensibilitzar i desenvolupar actituds positives de respecte i conservació del l’espai 

que ens envolta. 

- Treballar els hàbits d’ordre i higiene dels nens i nenes. 

- Potenciar les habilitats físiques i manuals dels participants. 

- Crear i vetllar per un espai de convivència que fomenti les relacions personals i que 

resulti enriquidor pels infants.  

- Promoure actituds de respecte i tolerància. 

- Desenvolupar estratègies de joc que impliquin cooperació, potenciant el treball en 

grup. 
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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.  

ESPORTiu 
 

Practicar un esport implica grans beneficis perquè ajuda a mantenir una vida sana i 

equilibrada. I més quan les noves generacions creixen immerses en un món tecnològic que 

els fa ser més sedentaris, perquè passen més temps a casa jugant a la consola o xatejant 

amb els amics. 

Els esports ens ajuden a desenvolupar les capacitats motrius, però també les psicològiques 

i afectives, aporta valors com el respecte, la companyonia i és un pilar per socialitzar-se. 

Per això plantegem el casal d’estiu amb activitats esportives, d’una manera totalment lúdica, 

sense fomentar la competitivitat. Plantejant l’esport com un joc on passar-s’ho bé, per 

millorar les habilitats i alhora educar. 

Plantegem activitats lúdic esportives on tocarem diferents disciplines. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Els DILLUNS 

Esports 

aquàtics 

Els 

DIMARTS 

Esports 

urbans 

Els 

DIMECRES 

Cos i ment 

Els DIJOUS 

Sortim! 

Els 

DIVENDRES 

Torneig final 

8:00-9:00 Acollida 

9:00-9:30 Benvinguda i escalfament 

9:30-11:30 
Esmorzar 

Anem al parc 
Sortida a la 

platja 
Sortida Activitat  

Piscina a can 

Zam 11:30-12:00 Esmorzar 

12:00-13:45 Jocs d’aigua Anem al parc Activitat  
Sortida 

Activitat  

13:45-14:00 Recollida i sortida Recollida 

14:00-15:00 Dinar i temps lliure organitzat 
Dinar de 

pícnic 
Dinar 

15:00-16:45 Estrategues a taula  

16:45-17:00 Recollida i sortida 
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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. 

 

Benvinguda i escalfament: 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 la directora per qualsevol observació que es vulgui fer. 

Un cop tots junts farem un petit escalfament per iniciar el dia amb energia! Cada dia hi haurà 

música a l’arribar que estarà relacionada amb el tema del dia. 

Els dilluns esports aquàtics: aprofitant la visita a la piscina practicarem algun esport on 

intervé l’aigua: aquagim, waterpolo, sincronitzada, snorkel. 

Piscina: L’activitat de piscina la fem a les instal·lacions de can Zam a Santa Coloma. Ens 

desplaçarem amb autocar. 

Jocs d’aigua: Són un seguit de jocs lúdics pensats perquè els nens/es es refresquin, ja que són 

dies de molta calor. Els jocs d’aigua es faran a diari. 

Els dimarts esports urbans: practicarem algun esport urbà: skate, patinet, acrobàcia, 

slackline, patins, entre d’altres. Sortirem al parc de can Solei i ca l’Arnús. 

Els dimecres cos i ment : entrenarem el cos i la ment a partir de diferents tècniques i 

dinàmiques. Activitats per millorar la força, l’equilibri, la mobilitat, la capacitat de concentració, 
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l’auto coneixement, l’harmonia. Aprofitant que tenim la platja a tocar, anirem a realitzar les 

diferents activitats en aquest espai. 

Els dijous sortim!: Proposem fer una sortida setmanal fora de l’escola. Les sortides seran de 

tot el dia. I està contemplat també per als infants que fan mig dia. Les sortides seran a: 

• Dijous 27 de juny : Ioga a la platja. 

• Dijous 4 de juliol: Minigolf. 

• Dijous 11 de juliol: Salting. 

• Dijous 18 de juliol: Ruta d’orientació a Collserola. 

• Divendres 26 de juliol: Escola del vent. 

Els divendres torneig final: És la festa final de cada setmana i on realitzaran diferents torneigs 

relacionats amb els esports que haurem practicat durant la setmana i on els alumnes hauran 

de demostrar les seves habilitats amb diferents competicions. 

Estrategues a taula: Les tardes són els moments més relaxats del dia. En aquest moment els 

infants disposaran de diferents espais de jocs d’estratègia on desenvolupar aquesta habilitat. 

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 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 disposarà de les titulacions 

necessàries en les que com a mínim serà una de director en el lleure i un 60% dels monitors/es 

titulats 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. 

Es prioritzarà que l’equip de dirigents siguin els propis monitors de l’escola, que durant 

el curs ja estan en contacte amb els infants i per tant es coneixen la instal·lació i els nens 

i nenes. 
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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. Mantindrem el mateix servei que durant el curs escolar, 

oferint una cuina ecològica, de proximitat, natural i sostenible. En cas de no arribar al mínim 

d’infants, el servei serà de càtering però oferint el mateix menú. 

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 estona indispensable 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 d’estiu amb el servei d’acollida de matí.  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.  

 

NIT D’ACAMPADA 

Dijous 11 de juliol 

 

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. 

L’esmorzar està inclòs. 
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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.  

 

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. 

 

Les dates d’inscripcions seran del 16 al 30 de maig. 
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PROPOSTA ECONÒMICA 

Torns setmanals   

    
▪ Del 25 al 28 de juny  

▪ De l’1 al 5 de juliol  

▪ Del 8 al 12 de juliol  

▪ Del 15 al 19 de juliol  

▪ Del 22 al 26 de juliol  

 

 
Què inclou?  

     
▪ Servei de monitors tot el dia. 

▪ Un director/coordinador del casal.  

▪ Programació de totes les activitats. 

▪ Ràtios i titulacions segons el Decret 267/2016.  

▪ Material de totes les activitats. 

▪ Dinar dels nen/s es i monitors. 

▪ 1 sortida setmanal amb autocar. 

▪ 1 sortida setmanal a la piscina. 

▪ Nit d’acampada. 

▪ Assegurança d’accidents i de responsabilitat civil 

▪ Una samarreta xulíssima per cada nen/a. 

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

 

Cost per setmana (5 dies) nen/a 

Aquest preu és per les famílies que s’inscriguin dins el període establert, fora d’aquest hi ha 

un increment de 5€. 

De 8:00 a 14:00 77 € De 9:00 a 14:00 72 € 

De 8:00 a 17:00 110€ De 9:00 a 17:00 104 € 

 

 


