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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 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’adaptar-se 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 CASAL DE SETEMBRED’ESTIU 

 
Entenem el casal de setembre 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 aquests dies 

de manera lúdica a prop del seu entorn 

habitual.  

 

 

 

QUÈ PRETENEM 

 

El que pretenem en primera 

instància amb aquest casal és 

que esdevinguin uns dies 

inoblidables plens de diversió, 

motivació, sorpresa i 

aprenentatge. Altres objectius  

generals, no menys importants, 

són:  

- Fomentar l’aprenentatge a 

partir del joc 

- Treballar els hàbits de 

respecte, ordre i higiene 

- Fomentar el bon 

desenvolupament de les 

relacions interpersonals 

A QUI VA DIRIGIT 

 

El casal 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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QUÈ FAREM? 
 

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 i monitores caracteritzats en 

diferents personatges que motivaran al grup i faran que els nens i nenes participin 

i siguin protagonistes de l’aventura triada.  

Davant d’aquesta perspectiva us proposem la següent ambientació: 

 
 

 

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.  
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PLANIFICACIÓ HORÀRIA 

 

El casal de setembre, 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIJOUS 1 DIVENDRES 2 

8:00-9:00 Acollida 

9:00-9:15 Benvinguda 

9:15-10:45 Jocs de Coneixença Les festes de Catalunya 

10:45-11:15 Esmorzar 

11:15-12:45 Jocs de descoberta Les festes de Catalunya 

12:45-13:00 Recollida, rentar mans i sortida 

13:00-15:00 Dinar i temps lliure organitzat 

15:00-16:45 Construccions Lliure a triar 

16:45-17:00 Recollida i sortida 
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*Aquesta planificació horària és orientativa i pot variar segons les necessitats dels nens i nenes. 

 

Tipologia de les activitats 

 

A continuació especifiquem la tipologia de les activitats que seran habituals cada 

dia:  

 

Acollida: és un servei que oferim per a totes les famílies. Donem l’oportunitat 

que els nens i nenes puguin arribar al casal segons les necessitats de cadascun. 

Aquest espai és de temps lliure.  

 

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.  

 DILLUNS 5 DIMARTS 6 DIMECRES 7 DIJOUS 8 DIVENDRES 9 

8:00-9:00 Acollida 

9:00-9:15 Benvinguda 

9:15-10:45 Castell de gots Jocs gegants Taller de samarreta 
L’oca de les 

festes 

Preparació de la festa 

major 

10:45-11:15 Esmorzar 

11:15-12:45 Castell de gots Jocs gegants Jocs d’aigua 
L’oca de les 

festes 

FESTA MAJOR! 

12:45-13:00 Recollida, rentar mans i sortida 

13:00-15:00 Dinar i temps lliure organitzat 

15:00-16:45 Jocs de taula Construccions Contes Joc cooperatiu Lliure a triar 

16:45-17:00 Recollida i sortida 
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Activitat diària: cada dia coneixerem diferents tradicions i característiques de 

la nostra cultura acompanyats de la Teresina, un capgròs molt aventurer. Seran 

activitats adaptades a cada edat on la participació i la imaginació dels infants són 

elements claus. Potenciarem la creativitat, la cooperació i l’esperit crític durant tots 

els dies. 

 

Tallers: Farem el taller de l’estampació d’una samarreta que representi una 

aventura del casal. En aquest cas cada nen i nena s’haurà de dur la seva 

samarreta, que pot ser blanca o de un color clar, i de cotó. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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Joc lliure: És un tipus d’activitat que afavoreix 

molt la creativitat de l’infant. Cada nen/a té tota la 

llibertat per jugar a allò que li vingui més de gust, 

sigui sol/a o juntament amb algun/a company/a. 

Per això és tan important que reconeguin la 

disposició de l’espai i l’ordre de les joguines i 

contes dels que disposen. 

 

Recollida i sortida: És el moment de recollir 

tots els jocs, joguines i diferents materials 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 de setembre 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, 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. 
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SERVEI DE MENJADOR ECOLÒGIC  

 
Dins del servei del casal de setembre 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. 

Volem oferir el servei de càtering, amb dietes elaborades per especialistes en 

nutrició i cuinades amb tot l’art necessari que la dieta mediterrània requereix, amb 

la mateixa empresa de cuina que està durant el curs al centre.  

En aquest sentit, la nostra cuina pren una orientació ecològica, de proximitat, 

natural i sostenible que implica el procés de producció i de consum afavorint un 

espai de qualitat 

pedagògica en la formació 

dels protagonistes en 

l’àmbit gastronòmic.  

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 de setembre tal i com 

està legislat, és a dir, un monitor/a per cada 10 nens/es. 
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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. 

 

 

ACOLLIDA 

 
Oferim complementar el servei de casal amb el servei d’acollida sense mínims 

d’infants i sempre inclòs en el preu del casal. Aquest servei és el que s’ofereix 

diàriament entre les 8h i les 9h del matí, donant resposta a aquelles famílies que 

els és necessari per la seva organització. 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.  
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PEL FORAT DEL PANY 

 

Pel Forat del Pany pretén ser un petit diari del casal de setembre creat per a 

les famílies i que us permetrà saber amb 

certa immediatesa, a través de diferents 

fotografies, el que està passant al casal on 

són els vostres fills. Aquest espai és 

d’accés restringit i només hi tindran accés 

les pròpies famílies a través de les claus 

facilitades des de l’AMPA.  
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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 de setembre 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. 

 

EL SEGUIMENT EDUCATIU l’equip pedagògic d’aula2 vetlla 

pel bon funcionament i la qualitat de les activitats. 



 

                  Casal de setembre Baldiri Reixac      2016                                

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

 

I QUÈ HEM DE FER PER APUNTAR-NOS? 
 

Terminis d’inscripció 

El període d’inscripció serà del 18 d’abril al 29 d’abril. 

 

Dates i Horaris de recollida d’inscripcions al centre: 

Dilluns 18 i 25 d’abril de 8:30h a 12:00h 

Dimarts 19 i 26 d’abril de 15:00h a 17:00h 

Dimecres 20 i 27 d’abril de 8:30h a 12:00h 

Dijous 21 i 28 d’abril de 8:30h a 12:00h 

Divendres 22 i 29 d’abril de 15:00h a 17:00h 

 

Forma i terminis de pagament  

 

Setmana de 2 dies       

  8:00h a 13:00h    22€ 

  8:00h a 15:00h (amb dinar)   34€ 

  8:00h a 15:00h (amb dinar)   39,60€ 

  

Setmana de 5 dies  

  8:00h a 13:00h    55€ 

  8:00h a 15:00h (amb dinar)   85€ 

  8:00h a 17:00h (amb dinar)   99€ 

   

Es fraccionarà l’import en 2 rebuts que es giraran a cada família a mitjans de juliol 

i el segon a mitjans d’agost amb imports del 50% de l’import total. 

 

Les dates per poder fer la tramitació dels ajuts econòmics a l’ajuntament és del 

16 d’abril al 4 de maig. Si teniu algun dubte podeu accedir a la web:  

https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families#.VweWw1nfcjk 

https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families#.VweWw1nfcjk
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https://www.facebook.com/aula2cat/
https://twitter.com/aula2_cat
https://plus.google.com/105423842813904117790/posts
https://www.youtube.com/user/aula2cat
https://www.instagram.com/aula2_cat/

