
 



 

 

 

 

Qui som 
 

L’Aula és una empresa dedicada a oferir tot 

tipus de recursos educatius principalment a 

infants i joves.  
 

L’ interès i motivació per a desenvolupar 

projectes en l’àmbit de  l’educació en el lleure 

ens ha fet oferir a escoles, associacions i 

col·lectius una sèrie d’activitats que van més 

enllà del servei. 
 

Des de l’Aula ens comprometem a oferir-vos un 

servei de qualitat i una atenció personalitzada, 

tant a nivell organitzatiu (amb l’entitat, 

associació o escola de contacte) com en la 

relació directe amb les famílies. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Els nostres valors 
 
 

� Proximitat. Planifiquem a partir d’un concepte de proximitat que ens permet 

adaptar-nos a les necessitats i oportunitats del lloc on desenvolupem les nostres 

tasques.  
Igualment, el concepte de proximitat el fem extensiu al tracte amb les persones, 

entitats, institucions i empreses. 
 

� Qualitat. Principal criteri de planificació, execució i sostenibilitat. Ens agrada fer les 

coses ben fetes i per això cuidem la selecció del personal, la comunicació entre tots i 

totes les persones vinculades al Casal, el disseny i la posada en pràctica de les 

activitats per als infants, i la complementarietat dels serveis que s’ofereixen; tot, per 

a respondre a les necessitats educatives de nens i nenes, família i escola.  
 

� Respecte a la diversitat. Principal pilar de la convivència i, per això, fomentem 

activitats creatives en que cada infant pugui expressar les seves idees i desenvolupar-se personalment amb total confiança i 
llibertat, a l’hora que aprèn a valorar i respectar les iniciatives, opinions i gustos de les altres persones. 
 

� Escola Verda. A l’Aula ens adherim totalment als principis d’aquesta iniciativa que té com a objectiu fomentar l’educació 

per a un desenvolupament sostenible en tots els sentits. 
 

� Vida tranquil·la. Davant el ritme estressant i l’acceleració que tots i totes sovint portem durant l’any escolar, les activitats 

dels Casals de l’Aula estan pensades per a ser realitzades tranquil·lament, sense pressions externes, dedicant-hi temps, 

dedicant també temps a les persones, i gaudint plenament de l’estiu. 

 

� Il·lusió i innovació permanents. En la nostra tasca educativa, considerem fonamental renovar constantment la nostra 

motivació, i anar adaptant les activitats a noves idees, demandes i oportunitats, de manera que la il·lusió i el compromís per 

l’educació es mantinguin sempre ben desperts! 



 

 

 

A l’Aula entenem el Casal d’Estiu com una activitat 
lúdica i educativa que té com a principal objectiu que 
els nens i nenes gaudeixin del seu temps de lleure 
d’una manera activa i divertida, i aprenguin i 
experimentin amb activitats que normalment 
queden fora de les aules. 
 

A través de tota mena de recursos didàctics i 
socioculturals construirem un món màgic on els 

infants aprendran i desenvoluparan habilitats de 

relació amb el medi natural, jocs i activitats esportives 

de tot tipus. 

 

Creiem que aquests espais han de servir per reforçar 

els vincles de solidaritat, respecte i companyerisme 

entre nens i nenes, i l’estima per l’esport, les arts i la 

natura.  

 

Per això, dediquem temps i esforços a planificar les 

nostres activitats de manera que no solament siguin 

un recull de jocs, tallers i excursions, sinó que, més 

enllà, ofereixin una oferta educativa integral que té 

com a objectiu gaudir del temps de lleure deixant 

volar la imaginació, descobrint les nostres capacitats 

creatives i fomentant valors solidaris entre els i les 

participants.  

 

Us convidem a descobrir-lo! 



 

 

 

  



 

 

 

I A MÉS A MÉS...        
                                                       
 
Proposem noves activitats complementàries que creiem que acabaran 

de completar l’oferta lúdica i educativa d’un Casal d’Estiu: 

 
� Somni d’una nit d’estiu: Una nit, a partir de les 20 h, sopar i acampada 

a l’escola amb jocs, contes, cançons i una mica de gresca! 

 

� Festa i dinar de cloenda del Casal: L’últim dia del casal els nens i les 

nenes faran de cuiners i cuineres i moltes sorpreses més! 

 

� Sortides de descoberta de l’entorn: Ens agrada el nostre poble per 

això volem descobrir els racons més bonics amb vosaltres!  

 

�  Betzuca sobre rodes: Els grups de mitjans i grans, sortida matinal un 

dia a la setmana a l’skate amb patins o bicicletes que cada nen o nena 

porta.  

 
 

               
 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 

� Sortides lúdiques setmanals: Sortides o 

excursions a llocs de l’entorn (natura, museus, 

parcs, muntanya, platja ...) vinculats al centre 

d’interès, i que ofereixin o permetin organitzar-hi 

activitats educatives i, a l’hora, divertides. 

 

� Blog o diari digital del Casal d’estiu: 
Durant el Casal, els mateixos nens i nenes 

elaboraran, amb l’ajuda dels monitors i 

monitores, un blog o diari del Casal on puguin 

exposar tot allò que van fent, de manera que, 

per una banda puguin donar a conèixer les seves 

activitats als seus companys i companyes, 

famílies, mestres, etc; i, per altra, puguin 

reflexionar, reestructurar, i donar  significat a les 

activitats que van fent. 

 

� Sortida a la piscina un cop per setmana: 
L’estiu és època de calor i vacances i, per tant, no 

poden faltar les estones d’oci lliure ni les 

remullades per refrescar-nos!  



PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 
 

 
Dates i horari del Casal 
 
 

� Les dates del Casal d’Estiu són del 22 de juny al 31 de juliol.  

 

� Horari del Casal: 
 

Horari Activitat 

07:30 a 09:00 h. Servei d’acollida de matí 

09:00 a 13:00 h. CASAL D’ESTIU 

13:00 a 15:00 h. Servei de Menjador 

15:00 a 17:00 h. Casal de Tarda 

 

 

� Els dimecres l’horari del Casal serà de 9:00 a 17:00 per tots els usuaris del Casal d’Estiu ja que es realitzarà la 

sortida setmanal. Igualment hi haurà servei d’acollida.  
 

 

 
  



 

 

 

Organització dels grups 
 

Els grups es dividiran en funció del número d’inscrits, per edats i segons el quadre següent: 
 

Grups 

Petitons P3 

Petits P4 i P5 

Mitjans I 1r, 2n  

Mitjans II 3r i 4rt 

Grans 5è i 6è 

 

 

 

Cada grup anirà acompanyat del número de monitors i monitores necessaris en funció de les ràtios que estableix la 

normativa del lleure en el Decret 137/2003, de 10 de juny. 
 

 
 
 
  

 

Els monitors i monitores 

dinamitzaran les activitats, 

conduint i animant els grups, i 

tenint cura de les seves 

necessitats i oportunitats 

educatives. 



 

 

 

Organització de les activitats 
 

Les activitats s’organitzen tenint en compte que durant el mes de Juliol a les primeres hores del dia es pot gaudir d’estar a 

l’aire, mentre que les hores de més calor les passarem en espais interiors. 

 

 

 

 

Les activitats del Casal es programaran tenint en compte 

la següent planificació orientativa del dia a dia: 
 

 

 

Horari Tipus d’activitats 

07:30 a 09:00 h. Servei d’acollida matinal 

09:00 a 09:15 h. Benvinguda  

09:15 a 10:45 h. Activitats  

10:45 a 11:15 h. Esmorzar / Joc lliure 

11:15 a 12:00 h. Activitats  

12:00 a 12:45 h. Jocs d’aigua 

12:45 a 13:00 h. Recollida 

13:00 a 15:00 h. Menjador / Pati 

15:00 a 17:00 h. Casal de Tarda 

 

 
 

 

I a més a més... 
 

� Un dia a la setmana s’anirà a la piscina. 

 

� Els dimecres es farà sortida, per tant, 

l’horari de casal per tots els nens i nenes 

serà de 09:00 a 17:00h. 

 

� Tots els grups del Casal elaboraran un 

blog o diari digital on els mateixos infants 

explicaran les activitats que van fent.  

 

� Sortida matinal de descoberta de 

l’entorn. 

 

� Els grups de mitjans i grans, “Betzuca 
sobre rodes”; sortida a l’skate amb patins 

o bicicletes que cada nen o nena porta. 
                           



 

 

 

 

PREUS CASAL I SERVEIS  2015 
 
 

La següent taula resumeix els preus de cada servei per cada nen o nena inscrit/a amb: 
 

 

ACTIVITAT Preu per setmana 

Servei d’acollida Matinal 
07:30 a 09:00 h. 

12 € 
(El preu del servei d’acollida per dia esporàdic és de: 3.5 €) 

CASAL (25/06 al 01/08) 
09:00 a 13:00 h. 

65 € 
Setmana del 22 al 26/06 : 52€ 

Menjador 
13:00 a 15:00 h. 

35 € 
(El preu del servei de menjador per dia esporàdic és de: 7.5€) 

Casal de Tarda 
15:00 a 17:00h. 

15 € 
(El preu del Casal de Tarda per dia esporàdic és de: 4 €) 

 

 

Per poder oferir el casal hi ha d’haver un mínim de 20 inscripcions setmanals en el Casal diari ; i 15 inscripcions en el 

serveis d’acollida matinal, menjador i casal de tarda. 
 

 

 

 
 



 

 

 

PERÍODES  D’INSCRIPCIONS I FORMES DE PAGAMENT                                                      
 

 

 DATES 

Inscripcions* Del 4 al 29 de Maig 

Primer Pagament o totalitat import 1 de juny 

Segon Pagament 22 de juny (inici casal) 

 

El pagament s’efectuarà per mitjà de domiciliació bancària. 

 

 

 

 

*Els fulls d’inscripcions s’haurà de dipositar a la bústia de casals 2015 que estarà a consergeria de l’escola, o enviar-lo 

juntament amb la fotocòpia de la targeta sanitària al correu  electrònic: lleure@aularecursoseducatius.cat 
 


