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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 ajuntaments, escoles, AMPES i altres entitats.
Actualment realitzem activitats per més de 12.000 infants, adolescents i joves entre
les que destaquen les colònies escolars i casals d’estiu, les descobertes del medi
social i natural per a escoles, activitats extraescolars, serveis de vigilàncies de pati
i acollides i les activitats puntuals per celebrar festes populars o esdeveniments a
la mida de les institucions públiques o escoles.
El nostre equip pedagògic disposa dels coneixements, formació i recursos
necessaris per poder dissenyar i gestionar qualsevol projecte a mida per
l’administració pública, escoles i altres entitats per qualsevol de les etapes escolars.
Darrera de cadascuna de les nostres propostes hi ha un conjunt d’objectius i
finalitats ben definits. Per això cada activitat té establertes pautes clares sobre qui,
com, quan i on s’han de fer. Les nostres propostes però, són obertes a fi d’adaptarse al màxim a les necessitats de cada centre donant-li sempre una línia pedagògica
a tota la nostra oferta d’activitats.
Amb nosaltres treballen regularment més de 100 monitors/animadors per cobrir les
necessitats dels nostres clients.
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DEFINICIÓ
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 dels pares i
mares 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 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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PRINCIPIS D’ACTUACIÓ
Les nostres programacions són obertes i flexibles, ja que oferim propostes concretes
per a cada edat i ens adaptem a allò que cada centre vol realitzar.
Totes les nostres activitats estan dissenyades seguint la nostra línia pedagògica, i a
partir d’uns objectius en funció del centre d’interès i sobretot adaptats a l’edat dels nens
i nenes.
Els principis d’actuació sobre els quals es basen les nostres propostes són:

Els protagonistes són els nens i nenes
Entenem que el protagonisme de les activitats no ha de recaure ni en els monitors sinó
en els nens i nenes. Per això totes i cadascuna de les nostres propostes han estat
dissenyades pensant en ells. Apostem per fer activitats vivencials on els nens i nenes
siguin els veritables protagonistes i on el paper dels monitors és el d’acompanyar-los i
facilitar el propi creixement a partir de les experiències viscudes.

Seguretat i responsabilitat
Totes les nostres activitats es duen a terme prioritzant la seguretat dels participants i
de les persones que les organitzen. El treball en petit grup, la responsabilitat dels equips
de monitors, l’ús de materials adequats a cada edat i l’experiència adquirida al llarg de
45 anys, a la fi de garantir en primer lloc la seguretat de les persones.

Innovació i qualitat
Partint dels interessos i necessitats dels nens i nenes de cada edat hem estructurat
unes propostes per cada cicle. El disseny de les activitats i el material que farem servir
ha estat pensat de manera que l’aprenentatge sigui vivencial i atractiu pels alumnes.

Propostes clares i programació a mida de les activitats
Darrera de cadascuna de les nostres propostes hi ha un conjunt d’objectius i finalitats
ben definits. Per això cada activitat té establertes pautes clares sobre qui, com, quan i
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on s’han de fer. Les nostres propostes però són obertes a fi d’adaptar-se al màxim a
les necessitats de cada centre.

OBJECTIUS
El que pretenem en primera instància amb aquest casal és que esdevinguin uns
dies inoblidables plens de diversió, motivació, sorpresa i aprenentatge.

Objectius generals:


Fomentar la vinculació en el teixit associatiu.



Descobrir les entitats de la ciutat de Sabadell.



Fer ús dels serveis i equipaments que ens ofereix la ciutat.



Fomentar l’aprenentatge a partir del joc.



Treballar els hàbits de respecte, ordre i higiene.



Fomentar el bon desenvolupament de les relacions interpersonals.



Educar en els tres àmbits de la persona: ser, saber fer i saber ser.



Potenciar la creativitat del col·lectiu i de cada nen.
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QUÈ FAREM?
Ambientació
L’estructura general del casal seguirà un fil conductor, una ambientació que
proposarem. 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.
Aquesta ambientació serà conduïda pels monitors caracteritzats en diferents
personatges que motivaran al grup i faran que els nens i nenes participin i siguin
protagonistes de l’aventura triada.
Plantegem una ambientació única per tots els nens i nenes del casal, tot i així,
proposem activitats clarament diferenciades segons els grups d’edats.
Davant d’aquesta perspectiva us proposem una ambientació general, on cada
setmana es tractarà aspectes diferents d’aquesta i per tant s’iniciaran i es
conclouran cada setmana.

Festes i tradicions
La Teresina és un capgròs molt viatger. Li encanta
recórrer tot el territori català per viure les festes i
tradicions més populars. Però avui s’ha llevat i quin
disgust! Ha dormit tant que no sap en quin dia està!
I, és clar, si no sap el dia que és no sap on li toca
celebrar.
Amb l’ajuda dels nens i nenes refarem un calendari
ben especial mentre coneixem totes les festes i
tradicions més populars del nostre territori.
Pels nens i nenes més grans del casal d’estiu
plantegem conèixer i viure l’esport d’una forma
7
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vivencial i divertida a través de les festes i tradicions.

Viu l’esport
Els més grans del casal d’estiu també ajudarem a la Teresina però en aquest cas
refarem un calendari festiu ple d’activitats esportives per totes les edats. També
aprofitarem per conèixer els orígens
de cada esport així com descobrirem
el com i el quan van arribar a les
nostres terres. Tot una aventura
esportiva que ens ajudarà a aprendre,
descobrir i experimentar de la manera
més divertida del món de l’esport.
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PLANIFICACIÓ HORÀRIA
A continuació us adjuntem la proposta d’activitats setmanals, tot diferenciant petits
de grans.

PETITS
Primera setmana

DIJOUS 25

DIVENDRES 26

7:30-9:00h

Acollida

9:00-9:15h

Benvinguda

9:15-10:45h

Jocs de Coneixença

10:45-11:15h

12:45-13:00h

Esmorzar
Les Aventures de la
Jocs de descoberta
Teresina
Recollida, rentar mans i sortida

13:00-15:00h

Dinar i temps lliure organitzat

11:15-12:45h

15:00-16:45h
16:45-17:00h

Jocs de taula

Jocs d’aigua

Construccions

Recollida i sortida
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Segona setmana

DILLUNS 29

DIMARTS 30

DIMECRES 1

DIJOUS 2

DIVENDRES 3

Coneguem els
diables

Visita als Diables
de Sabadell
Visita als Diables
de Sabadell

12:45-13:00h

Coneguem els
diables
Recollida, rentar mans i sortida

13:00-15:00h

Dinar i temps lliure organitzat

7:30-9:00h

Acollida

9:00-9:15h
9:15-10:45h

L’Oca de les
festes

Piscina

L’Oca de les
festes

Piscina

Benvinguda
Taller de
samarreta
Esmorzar

10:45-11:15h
11:15-12:45h

15:00-16:45h

Jocs de taula

Jocs d’aigua

Construccions

16:45-17:00h

Contes

Joc cooperatiu

Portes obertes al
casal

DIJOUS 9

DIVENDRES 10

Jocs gegants

Visita a la colla
gegantera

Jocs gegants

Visita a la colla
gegantera

Recollida i sortida

Tercera setmana
DILLUNS 6

DIMARTS 7

DIMECRES 8

7:30-9:00h

Acollida

9:00-9:15h

Benvinguda

9:15-10:45h

Les festes de
Catalunya

Piscina

10:45-11:15h
11:15-12:45h

Taller de capgròs
Esmorzar

Les festes de
Catalunya

Piscina

Jocs d’aigua

12:45-13:00h

Recollida, rentar mans i sortida

13:00-15:00h

Dinar i temps lliure organitzat

15:00-16:45h
16:45-17:00h

Jocs de taula

Construccions
Recollida i sortida

Contes

Joc cooperatiu
NIT AL CASAL

Portes obertes
al casal
Recollida i
sortida
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Quarta setmana

DILLUNS 13

DIMARTS 14

DIMECRES 15

7:30-9:00h

DIVENDRES 17

Coneixem els
castellers

Visita als Saballuts

Acollida

9:00-9:15h
9:15-10:45h

DIJOUS 16

Castell de gots

Piscina

Castell de gots

Piscina

Benvinguda
Taller
d’instruments
Esmorzar

10:45-11:15h

12:45-13:00h

Coneixem els
castellers
Recollida, rentar mans i sortida

13:00-15:00h

Dinar i temps lliure organitzat

11:15-12:45h

15:00-16:45h

Jocs de taula

Jocs d’aigua

Construccions

Contes

16:45-17:00h

Joc cooperatiu

Visita als Saballuts

Portes obertes al
casal

Recollida i sortida

Cinquena setmana

DILLUNS 20

DIMARTS 21

DIMECRES 22

7:30-9:00h

Acollida

9:00-9:15h

Benvinguda

9:15-10:45h

Coneguem el
Swing

Taller de creació
de jocs

Piscina

10:45-11:15h
11:15-12:45h

DIJOUS 23

DIVENDRES 24

Memori de les
tradicions

Excursió al Parc
Catalunya

Memori de les
tradicions

Excursió al Parc
Catalunya

Esmorzar
Coneguem el
Swing

Piscina

Jocs d’aigua

12:45-13:00h

Recollida, rentar mans i sortida

13:00-15:00h

Dinar i temps lliure organitzat

15:00-16:45h
16:45-17:00h

Jocs de taula

Construccions

Contes

Joc cooperatiu

Portes obertes al
casal

Recollida i sortida
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Sisena setmana

DILLUNS 27

DIMARTS 28

7:30-9:00h
9:00-9:15h

DIMECRES 29

DIJOUS 30

DIVENDRES 31

Visitem la
Ràdio

Preparació de la
FESTA

Acollida
Benvinguda
Danses a
l’escola

9:15-10:45h
10:45-11:15h

Danses a
l’escola

11:15-12:45h
12:45-13:00h
13:00-15:00h

Jocs de
taula

15:00-16:45h

Piscina

Jocs d’aigua

Esmorzar
Taller de marc de
Visitem la
Piscina
fotos
Ràdio
Recollida, rentar mans i sortida
Dinar i temps lliure organitzat
Construccions

16:45-17:00h

Contes

Joc Cooperatiu

Preparació de la
FESTA

FESTA FINAL!

Recollida i sortida

GRANS
Primera setmana

DIJOUS 25

DIVENDRES 26

7:30-9:00h

Acollida

9:00-9:15h

Benvinguda

9:15-10:45h

Jocs de Coneixença

10:45-11:15h

12:45-13:00h

Esmorzar
Les Aventures de la
Jocs de descoberta
Teresina
Recollida, rentar mans i sortida

13:00-15:00h

Dinar i temps lliure organitzat

11:15-12:45h

15:00-16:45h
16:45-17:00h

Jocs de taula

Jocs d’aigua

Construccions

Recollida i sortida
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Segona Setmana

DILLUNS 29

DIMARTS 30

7:30-9:00h

Jocs esportius

Visita als Dibles
de Sabadell

Benvinguda
Piscina

Festes
esportives

Esmorzar
Taller de
Pàdel a Joan
Piscina
samarreta
Serra
Recollida, rentar mans i sortida

12:45-13:00h
13:00-15:00h
15:00-16:45h

DIVENDRES 3

Festes
esportives

10:45-11:15h
11:15-12:45h

DIJOUS 2

Acollida

9:00-9:15h
9:15-10:45h

DIMECRES 1

Jocs d’aigua

Visita als Diables
de Sabadell

Dinar i temps lliure organitzat
Jocs de taula

Construccions

16:45-17:00h

Contes

Joc cooperatiu

Portes obertes al
casal

Recollida i sortida

Tercera setmana

DILLUNS 6

DIMARTS 7

DIMECRES 8

7:30-9:00h

Acollida

9:00-9:15h

Benvinguda

9:15-10:45h

Viatgem pels esports
individuals

Piscina

Viatgem pels esports
individuals

Esmorzar
Taller de
Piscina
capgròs
Recollida, rentar mans i sortida

10:45-11:15h
11:15-12:45h
12:45-13:00h
13:00-15:00h
15:00-16:45h
16:45-17:00h

Jocs d’aigua

DIJOUS 9

DIVENDRES 10

Gimcana
esportiva

Sortida a
Naturparck

Pàdel a Joan
Serra

Sortida a
Naturparck

Dinar i temps lliure organitzat
Jocs de taula

Construccions
Recollida i sortida

Contes

Joc cooperatiu
NIT AL CASAL

Dinar de pícnic
Portes obertes
al casal
Recollida i
sortida
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Quarta setmana

DILLUNS 13

DIMARTS 14

DIMECRES 15

7:30-9:00h

Acollida

9:00-9:15h

Benvinguda

9:15-10:45h

Matí
futbolero a
l’escola

Visita als Saballuts

Piscina

Coneguem els
esports per equips

Esmorzar
Taller
Tennis a Joan
Piscina
d’instruments
Serra
Recollida, rentar mans i sortida

12:45-13:00h
13:00-15:00h
15:00-16:45h

DIVENDRES 17

Coneguem els
esports per equips

10:45-11:15h
11:15-12:45h

DIJOUS 16

Jocs d’aigua

Visita als Saballuts

Dinar i temps lliure organitzat
Jocs de taula

Construccions

16:45-17:00h

Contes

Joc cooperatiu

Portes obertes al
casal

Recollida i sortida

Cinquena setmana

DILLUNS 20

DIMARTS 21

DIMECRES 22

7:30-9:00h

Acollida

9:00-9:15h

Benvinguda

9:15-10:45h

11:15-12:45h

Excursió a la Bassa de
Sant Oleguer

Coneguem el Swing

Esmorzar
Taller de creació Tennis a Joan
Piscina
de jocs
Serra
Recollida, rentar mans i sortida

13:00-15:00h

16:45-17:00h

Jocs
tradicionals

Piscina

12:45-13:00h
15:00-16:45h

DIVENDRES 24

Coneguem el Swing

10:45-11:15h

Jocs d’aigua

DIJOUS 23

Excursió a la Bassa de
Sant Oleguer

Dinar i temps lliure organitzat
Jocs de taula

Construccions

Contes

Joc cooperatiu

Portes obertes al
casal

Recollida i sortida
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Sisena setmana

DILLUNS 27

DIMARTS 28

DIMECRES 29

7:30-9:00h

Acollida

9:00-9:15h

Benvinguda

9:15-10:45h

Piscina

Visitem la
Ràdio

Preparació de
la FESTA

Danses a
l’escola

Esmorzar
Taller de marc de
Visitem la
Piscina
fotos
Ràdio
Recollida, rentar mans i sortida

Preparació de
la FESTA

12:45-13:00h
13:00-15:00h
15:00-16:45h

DIJOUS 31

Danses a
l’escola

10:45-11:15h
11:15-12:45h

DIJOUS 30

Jocs d’aigua

Dinar i temps lliure organitzat
Jocs de taula

Construccions

16:45-17:00h

Contes

Joc
cooperatiu

FESTA
FINAL!

Recollida i sortida

Tipologia de les activitats
A continuació especifiquem la tipologia de les activitats.
Benvinguda
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 el director per qualsevol observació que es vulgui fer.
Els DILLUNS
Plantegem el dilluns amb activitats lúdiques on els nens i nenes aprendran a
través del joc, la cultura catalana i els seus trets més característics i alhora
aprofitarem per conèixer trets característics d’altres cultures que ens són molt
properes. Proposem jocs, gimcanes i descobertes de l’entorn sempre adaptats a
cada edat i tenint en compte els seus interessos i necessitats.
Dos dilluns ens vindran a visitar a l’escola dues associacions de Sabadell:
15
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Associació de Swing Arround The World: ens visitaran uns professionals
del swing per ensenyar-nos una dansa molt divertida per poder-la introduir així en
la nostra Festa Major.
Associació Danses al Carrer de Sabadell: ens ensenyaran els balls que
dansen per les places de Sabadell durant les festes de la ciutat. Després de
practicar, sortirem al pati per ballar tot simulant que estem a una plaça de la ciutat.
Els DIMARTS

Tots els dimarts anirem caminant fins a les piscines de Joan Serra on disposarem
d’una piscina coberta. Aprofitarem un estona del matí per estar a la piscina, tot i
que entrarem per grups d’edats i delimitarem diferents espais per grups d’edats.
Petits i grans estaran amb els tècnics tot aprenent a nedar i gaudint de l’aigua.
Sempre els infants aniran acompanyats i vigilats per l’equip de monitors d’aula2
així com el socorrista de la piscina.
Els DIMECRES
Proposem jocs lúdics que ens permetin una remullada amb mànegues i diferents
estris d’aigua. També farem un taller, on potenciarem la creativitat i la imaginació
de cada nen i nena, i estarà adaptat a cada edat. Al llarg del casal en farem un
per setmana, que estarà relacionat amb l’ambientació, i combinarem diferents
materials.
Els DIJOUS
Aquí trobem les activitats on descobrirem les entitats que promouen la cultura
catalana i els equipaments públics que ens ofereix la ciutat de Sabadell.
D’aquesta manera, abans del dia de la sortida, ja sabrem una mica més de la
nostra ciutat.
Amb els més grans, aprofitarem per anar a les instal·lacions de Joan Serra on els
tècnics de Pàdel i de Tennis ens ensenyaran a practicar aquests esports de forma
lúdica.
16
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*Nit al casal: proposem el dijous 9 de juliol una nit a l’escola per tots els nens i
nenes del casal on gaudiren d’una tarda de jocs, d’organització de l’espai per
dormir, un sopar de germanor i una vetllada de danses i cançons.
Els DIVENDRES
És el dia de sortida de l’escola, excepte l’última setmana que sortirem dijous.
Anirem caminant o en transport públic a un lloc proper i aprofitarem el que ens
ofereix la ciutat de Sabadell. Totes les activitats són de mig dia, per donar opció a
realitzar-les a tots els infants, ja sigui que s’inscriguin en casal de matí o de dia
sencer.
Les sortides són les següents:
Colla de Diables de Sabadell: anirem a les instal·lacions dels diables de
Sabadell en transport públic. Allà coneixerem alguns dels membres de la Colla de
Diables i ens faran diferents representacions d’allò que fan en els seus
espectacles. Per finalitzar, ens deixaran provar els diferents instruments com per
exemple els tabals.
Colla de Gegants i Capgrossos: anirem amb els més petits a les
instal·lacions de la colla de gegants en transport públic on coneixerem alguns dels
seus membres. També tindrem l’oportunitat de veure des de ben a prop els seus
protagonistes: els gegants i els capgrossos.
Saballuts: sortirem de l’escola i anirem a conèixer la colla de castellers de
la ciutat de Sabadell. Descobrirem l’espai on assagen abans d’una posada en
escena i fins i tot aprendrem a posar-nos la faixa i qui vulgui practicarà tot pujant
damunt l’espatlla d’un casteller.
Sortida a Natupark: amb els nens i nenes més grans anirem amb autocar
fins a Natupark, a Cerdanyola del Vallès. En aquest cas oferim una sortida de tot
el dia on ens endinsarem dins d’un bosc vertical amb monitors tècnics de les
instal·lacions.
Sortida a la Bassa de Sant Oleguer: amb els nens i nenes més grans
anirem caminant fins la Bassa de Sant Oleguer, passarem el matí a les
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instal·lacions de la Bassa jugant i gaudint amb el companys i sota la supervisió
dels monitors d’aula2.
Ràdio de Sabadell: per conèixer un equipament públic de ciutat, anirem
a descobrir el món de la ràdio. Coneixerem l’estudi, les redaccions dels programes
i els informatius, els professionals que s’encarreguen i si el temps ens ho permet,
escoltarem una tertúlia en directe.
Les TARDES
Les activitats seran més relaxades per tal pal·liar amb les hores de més calor. Per
tant, farem jocs que es puguin dur a terme l‘interior o en espais d’ombra.
Construccions: És una tipologia de joc que adaptem a l’edat, fent-les amb
peces prefabricades de formes similars i colors llampants que els nens més petits
ajunten com els hi agrada, de manera totalment lliure, o es pot fer de manera
col·lectiva si prèviament es fixen uns objectius en grup. Amb els més grans es fan
construccions més complexes amb materials diversos.
Joc cooperatiu: És aquell joc en que tots els participants cooperen per
aconseguir la mateixa finalitat, tots guanyen i ningú perd. Són jocs molt versàtils i
adaptables al lloc, a l’edat, al material i es poden inventar les regles.
Contes: Volem entendre el conte com a vehicle de transmissió cultural
oral. És una eina que serveix per travessar fronteres entre adults i joves i que
creiem que s’ha de mantenir. És per això que treballarem periòdicament els
contes de manera col·lectiva i adaptada a l’edat.
Jocs de taula: Facilitarem diferents jocs de taula tradicionals on els nens
i nenes podran jugar i compartir amb els seus amics i amigues tot coneixent
aquells jocs més característics de la nostra cultura.
Portes obertes al casal: On convidarem a totes les famílies del casal
d’estiu a participar d’una celebració i representació d’allò que s’ha anat fent al
llarg de tota la setmana.
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Recollida i sortida
És el moment de recollir tots els jocs i joguines que hem utilitzat i acomiadar-nos
fins al proper dia.

L’EQUIP D’AULA2
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 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.
L’equip de monitors/es serà el màxim heterogeni possible, és a dir, combina
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.
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La seva tasca serà la d’acompanyar, en tot moment, als nens i nenes en les
diferents activitats tot motivant i potenciant la participació activa. Ajudant
d’aquesta manera al creixement personal de tots els nens i nenes.
El coordinador/a del casal és qui organitza l’equip de monitors i les activitats, vetlla
pel bon funcionament de les diferents activitats, té contacte amb les famílies,
disposa dels recursos i materials necessaris per realitzar les activitats, elaborar la
memòria del projecte
L’equip pedagògic està format per un equip multidisciplinar (pedagoga, sociòloga
i educadora social). Aquest equip esdevé únic i estable, generant les activitats i
dotant-les de contingut.
Les seves tasques són crear les activitats del casal segons les necessitats i la
demanda del centre, basades en uns objectius i dotant-les d’un contingut
pedagògic, seleccionar l’equip de monitors, fer les reunions amb les famílies i els
membres de l’AMPA, fer el seguiment i vetllar pel bon funcionament del casal.

SERVEI DE MENJADOR ECOLÒGIC
Dins del servei del casal d’estiu s’inclou el programa del servei opcional de
menjador ecològic. Aquest es durà a terme diàriament de dilluns a divendres
durant les dates del casal entre les 13:00 i les 15:00 hores.
El servei de menjador serà de càtering.
En aquest sentit, la nostra
cuina pren una orientació
ecològica,

de

proximitat,

natural i sostenible que
implica

el

procés

producció

i

afavorint

un

de

de

consum

espai

de

qualitat pedagògica en la formació dels protagonistes en l’àmbit gastronòmic.
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Un dels primers conceptes a tenir en compte és la utilització dels productes que
confeccionen la cuina mediterrània i d’aquests els productes locals, de temporada
i provinents d’una producció ecològica.
No hem d’oblidar aquí que tots els nostres aliments estan regulats estrictament
per normatives europees i controlats per organismes acreditats.
9naturalcuina, que compta amb llarga experiència en el sector gastronòmic,
s’encarrega de l’elaboració dels menús de qualitat, variats i saludable i la cuina
diària amb el personal qualificat. També, 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.
Per aquest servei seguirem la mateixa ràtio que el casal d’estiu tal i com està
legislat, és a dir, un monitor/a per cada 10 nens/es i un director/a alliberat/da.
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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AVALUACIÓ
Per tal d’oferir un servei de qualitat, es farà un seguiment i avaluació continua
de les diferents activitats.
L’equip de monitors/es realitzarà una avaluació diària del casal d’estiu on es
tindran compte els següents punts:


Objectius específics de l’activitat.



Temporalització.



Recursos.



Espais de les activitats.



Relació amb la resta de l’equip.



Relació amb els nens i nenes.



Relació amb les famílies.

El coordinador/a del casal d’estiu realitzarà una avaluació setmanal, tot tenint
en compte els següents punts:


Temporalització.



Recursos.



Relació amb l’equip.



Relació amb els nens i nenes.



Relació amb les famílies.



Organització de l’equip de monitors/es.



Resolució de situacions imprevistes.

L’equip pedagògic realitzarà el seguiment del casal d’estiu, tot vetllant pel bon
funcionament i per la qualitat de les diferents activitats. Aquest seguiment serà
previ, durant el casal i posterior.
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Amb les valoracions de l’equip de monitors/es i el coordinador/a es realitzarà la
memòria del casal d’estiu.

ACOLLIDA
Oferim complementar el servei de casal d’estiu amb el d’acollida. Aquest és el que
s’ofereix diàriament entre les 7.30h i les 9.00h del matí, donant resposta a
aquelles famílies que els és necessari per la seva organització. Aquesta estona
funciona com a temps lliure organitzat.
En aquest cas la ràtio serà d’un monitor o monitora per a cada 15 infants, amb un
mínim de 8 perquè es pugui realitzar. Comptem que sempre hi ha d’haver alguna
persona de l’escola en aquest horari, en cas contrari hi haurà un mínim de dos
monitors/es.

TORNS I 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
caldrà establir uns terminis d’inscripció. La nostra
proposta és la següent:


Data inscripcions: del 4 al 18 de maig



Dates del Casal d’estiu: del 25 de juny al 31 de juliol
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PERQUÈ 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 del casal.

FLEXIBILITAT I PROGRAMACIONS A MIDA

ens

agrada dissenyar un casal d’estiu 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 del casal i tot el que cal per a obtenir un bon resultat va a càrrec
nostre.
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