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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:

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.

L’aprenentatge a
través del
joc

La
convivència

L’experimentació
i els
sentits

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.
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.

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.
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individualitat
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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’Allargament

és el servei que ofereix complementar la jornada escolar

al mes de juliol 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: del 2 al 13 de juliol i del 12 al 28 de setembre

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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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

estimuladora

relació
entre

afectiva

i

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.

4
aula2 – C/Dalmàcia, 10 – 08034 Barcelona- Tel. 932 806 006 info@aula2.cat - www.aula2.cat

Casal d’estiu BRESSOL

2018

PROPOSTA EDUCATIVA
La proposta educativa d’aula2 del casal d’estiu de 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,

permetent

i

facilitant

tot
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
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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.
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
La manera que té l’infant de conèixer el món és a través dels sentits. Seguirem
el centre d’interès de “Un món de Música” 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.
La

música

s’anirà

treballant

de

forma

transversal a partir de cançons, danses. Els jocs
d’aigua, si cal, es faran una estoneta diària.
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PLANIFICACIÓ HORÀRIA
HORARI ACTIVITAT
8h a 9h Servei d’acollida (opcional)
9h a 9:30h Benvinguda al casal
10h Tastet fruita
11:45h Dinar
12:45 a 14:45h Descans
15:00h Berenar
16:00h a 16:45h Comiat
Aquests són els horaris 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.

L’EQUIP EDUCATIU
Els educadors/es contractats per aula2 per a realitzar el casal d’estiu 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 es realitzarà a les mateixes instal·lacions de l’escola,
podent tenir els àpats calents i cuinats al moment. Mantindrem l’empresa que ha
estat durant tot el curs a l’escola, Ausolan.
Els menús seran facilitats prèviament i si per alguna raó el pediatra considera
que a l’infant li convé una dieta especial, o si té al·lèrgia o intolerància a algun
aliment, s’estendrà a les necessitats especifiques en la mesura del possible,
adaptant els menús alternatius. Els menús i productes seran els mateixos o bé
molt similars als que s’han elaborat durant el curs, fet que ajuda a la continuïtat
del curs escolar.
Per aquest servei seguirem la mateixa
ràtio que el casal d’estiu tal i com està
legislat, és a dir, 1 educador/a per cada
8 nens/es, a més comptaríem amb una
persona de suport en el moment de
menjador (depenent del nombre total
d’infants inscrits pot ser més d’una).
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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QUÈ HEM DE FER PER APUNTAR-NOS?
El període d’inscripció és del 21 d’abril al 9 de maig
EN LÍNIA
-

Podeu entrar al web: www.aula2.cat

-

A la part superior dreta, clicar CASALS:

-

Seleccionar L’ESCOLA:

-

Omplir totes les dades i enviar.

-

Un cop enviat el formulari, rebreu un correu electrònic amb un PDF adjunt.
Aquest PDF és la inscripció i cal signar-la. Ho podeu fer:
▪ Amb signatura digital, si en teniu. (no cal imprimir-la) i ens l’envieu junt
amb la resta de la documentació al correu helena@aula2.cat.
▪ Imprimint el PDF i signar-lo a mà i portar-ho al centre els dies:
o

Dimarts 24 d’abril de 16:00 a 17:00h

o

Dijous 3 de maig de 8:15 a 9:30

Documentació que cal adjuntar
-

Inscripció signada (si no l’heu signat digitalment).

-

Fotocopia de la targeta sanitària.

-

Fotocòpia del carnet de vacunes, en cas de no tenir-ne, cal certificat
mèdic.

-

Còpia de la recepta del metge, en cas que el nen/a prengui medicació.
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En cas de sol·licitar l’ajut econòmic de la Campanya de Vacances d’Estiu
de l’Ajuntament de Barcelona, cal adjuntar la còpia per l’entitat (color rosa)
i portar-la en mà al centre els dies indicats.

Al web de l’Ajuntament de Barcelona trobareu la informació necessària per tal de
realitzar els tràmits:
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families

PREU ALLARGAMENT
D’aquest servei no es pot demanar ajut econòmic de l’Ajuntament de
Barcelona.

Dates:

De l' 2 al 13 de juliol de 2018, de dilluns a divendres

Horari: De 15h a 17h
PREU TOTAL DEL SERVEI:

66,00€

PREU ALLARGAMENT SETEMBRE
D’aquest servei no es pot demanar ajut econòmic de l’Ajuntament de
Barcelona.

Dates:

De l' 12 al 28 de setembre de 2018, de dilluns a divendres

Horari: De 15h a 17h
PREU TOTAL DEL SERVEI:

86.00€
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PREU CASAL D’ESTIU
Dates:

Del 16 al 31 de juliol de 2018, de dilluns a divendres

Horari: De 8h a 17h
129€ nen/a
Per setmana de 5 dies

53€ nen/a
Per 2 dies

00.00

156€ nen/a
Per setmana de 5 dies

62,4€ nen/a
per 2 dies
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