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1.- Àmbit escola: Qui som i què fem 
Àmbit escola és una empresa creada per professionals del món de l’educació, la 
gestió en l’àmbit del lleure  i del suport a les persones amb discapacitat. 

La nostra experiència de més de 20 anys en aquest àmbits d’actuació permet 
desenvolupar, dissenyar i gestionar projectes, activitats i esdeveniments de l’àmbit 
socioeducatiu per a empreses, escoles, administracions públiques, etc… 

Àmbit escola coordina i gestiona diferents projectes d’intervenció directe i 
dinamització social i aportem la nostra experiència al disseny i organització 
d’activitats de suport a les escoles. 

La nostra oferta de serveis està basada en la gestió innovadora, eficient i de 
qualitat per treballar programes educatius i culturals i ens permet estar atents a les 
necessitats de cada un dels nostres clients i oferir solucions a les demandes 
realitzades. 

Des de la nostra empresa hem gestionat i gestionem  projectes a les següents  
empreses i entitats: 

 

- Escola Artur Martorell de Badalona 

- Escola Progrés 

- Escola Lola Anglada de Badalona 

- Escola Bufalà de Badalona 

- Escola Jungfrau de Badalona 

- Escola Gitanjali de Badalona 

- Escola les Ciències de Badalona 

- Escola Ventos Mir de Badalona 

- Escola Betúlia de Badalona 

- Escola Maristes de Badalona 

- Escola Baldomer solà  

- Escola la presentació de la Mare de deu de Vilassar 

- Escola Lola Anglada de Tiana 
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- Llar d’infants Patufet  de Sant Adrià. 

- Escola la Serreta d’Alella 

- Escola Jaume Salvatella de Santa coloma de Gramenet 

- Escola Simeó Rabassa de Martorelles 

- Escola Fray Luis de Leon de Santa Coloma de Gramenet 

- Escola Betlem de Premià de Dalt 

- Escola Tiziana de Tiana 

- Club Natació Badalona 

- Empresa de serveis Klousner de Badalona 

- Club Patinatge Montgat 

- FAPAC 

- Museu de Badalona 

- Ikea Badalona 

- Associació de dansa Komplex de Badalona 
 

2.-Els  nostres campus i casals  
Els nens i les nenes disposen de molt temps lliure als períodes de vacances i des 
d’Àmbit Escola volem oferir una oferta educativa, lúdica i social que els faci 
participar i gaudir del seu espai i entorn. 

 

Els nostres Campus pretenen proporcionar un punt de trobada pels infants en un 
espai on es realitzen diferents activitats de caràcter lúdic però que al mateix 
temps ajuden al seu desenvolupament integral i alhora ofereixen a les famílies un 
espai per facilitar les necessitats pel que fa a la conciliació horària. 

 

A la programació dels CAMPUS i activitats tenim en compte les particularitats de 
les edats dels infants usuaris. 

Nosaltres plantegem els nostres Campus des de les diferents visions de 
desenvolupament dels infants: 
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 Educativa 

Potencien l’educació en valors com el respecte, la responsabilitat, la sostenibilitat, 
els hàbits saludables i la llibertat  mitjançant el  jocs, activitats grupals i dinàmiques.  

 Lúdica 

Les nostres programacions fan gaudir als infants de la diversió i l’entreteniment. 
Potenciem l’aprenentatge a través del joc, i fem partícips als infants perquè ens 
ajudin a crear o  inventar nous jocs, estimulant la seva imaginació. 

 Social 

Les nostres programacions estan desenvolupades per facilitar la integració i la 
convivència dels infants i joves, potenciant i gaudint de l’enriquiment cultural,  
s’adeqüen a l’entorn utilitzant la  realitat més propera com a mitjà per transmetre 
la cultura les tradicions pròpies i les nouvingudes. 

2.1.-Objectius Generals 

Els nostres objectius generals es basen en els següents ítems: 

 Educar els valors 

 Potenciar la creativitat 

 Reforçar els hàbits d’higiene 

 Afavorir la convivència  

 Potenciar el respecte a les persones i a l’entorn 

 Potenciar i reforçar la participació 

 Donar suport, estimular i potenciar la socialització i l’adquisició d’hàbits, 
respectant les particularitats de cadascun d’ells/es i els seus aspectes 
culturals 

 Mostrar el joc com a medi de comunicació espontània 

 Potenciar el sentit crític de nens i nenes, entenent aquest com una eina per 
millorar les coses 

 Facilitar la relació de nois i noies, tenint en compte els seus interessos i 
necessitats, així com el moment evolutiu en el que es troben 

 Respectar tant el material com l'entorn que els envolta 

 Potenciar el joc en l’espai exterior (parcs, platja...) 
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Aquests objectius s’assoliran tenint en compte diferents principis pedagògics en 
els quals treballarem perquè els nens i nenes puguin desenvolupar-se com a 
persones que formen part d’una societat igualitària, on l’esperit crític, la 
coresponsabilitat i la diversió vagin agafats de la mà i fer-los gaudir durant les 
activitats proposades.  

Estimularem el diàleg i la participació en l’organització i el desenvolupament, així 
participaran activament creant un vincle amb el monitor i el grup molt més estret  
en el qual l’infant se sentirà escoltat i valorat com a part important del seu entorn. 

Pels infants ‘jugar’ és una necessitat, un impuls primari, que ens empeny des de la 
infància a descobrir, conèixer, dominar i estimar el món i la vida. Jugar, aprendre, 
educar, relacionar-se... són formes verbals que en conjugar-se activen la part més 
profunda de l’ésser humà.  

 

2.2-  Mètode pedagògic per aconseguir els objectius: 

Les metodologies utilitzades per portar a terme aquest projecte estaran 
relacionades amb la pedagogia en el lleure (pedagogia activa),  basada en la 
utilització de tot un seguit de recursos educatius (jocs, tallers, cançons, etc.) per a 
assolir els objectius prèviament plantejats. D’aquesta manera les activitats seran 
un mitjà per aconseguir-los, però no seran una finalitat.  

Els principis pedagògics basats en la pedagogia activa  que guiaran la nostra 
intervenció educativa seran: 

 

 Pedagogia integral: Volem educar les persones en tots els aspectes, sense 
donar més importància a uns més que als altres. És a dir, considerem que 
cal una educació global en les idees, els valors, les habilitats, les actituds i 
les maneres de fer. 

 La pedagogia en llibertat i per a la llibertat: Volem educar en llibertat, a 
partir del respecte dels drets i de les obligacions de cada persona. 
Prioritzem el respecte dels drets aliens, així com l’acompliment de les 
obligacions pròpies. Creiem que hem d’escoltar la veu de l’infant (no parlar 
per ell, sinó deixar que s’expressi lliurement) i treballar l’autonomia i 
autogestió de l’infant o del grup. Per poder educar d’acord amb aquest 
principi, els educadors hem de ser molt flexibles en l’organització de les 
activitats, però molt rigorosos pel que fa al respecte dels drets de les 
persones. 
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 Coeducació: es treballarà la coeducació com a eina que afavoreix en el 
nens i les nenes un estil de vida sense rols sexistes. És l’educació conjunta de 
nens i nenes sense discriminació ni diferenciació per motiu de sexe. 

 Esperit crític: s’estimularà a l’infant perquè reflexioni sobre les coses que fa i 
sobre les coses que passen al nostre entorn potenciant alhora la capacitat 
de proposar i gestionar accions alternatives per millorar individualment i 
col·lectivament. 

 Coresponsabilitat: mitjançant el diàleg i l’actitud dels educadors es 
motivarà en els infants el principi de la coresponsabilitat. Cal que els infants 
se sentin part responsable (sempre respectant els rols de cadascú) del bon 
desenvolupament de les activitats, col·laborant per tant en la preparació, 
en el desenvolupament, en la valoració i recollida de les activitats. 

 El paidocentrisme: prenem a l’infant o grup d’infants com a centre del fet 
educatiu i ens adeqüem als seus interessos i necessitats. Els educadors 
s’han d’adaptar a l’heterogeneïtat del grup concret i atendre’n 
específicament cada un dels membres, i respectar els ritmes personals. 

D’aquesta manera estem atenent a la diversitat del grup. 

 La integració. És el procés pel qual tota persona és inclosa, acceptada i 
respectada dins d’un grup, independentment de les seves peculiaritats. 

 Diversió: es pretén que l’infant es diverteixi i que amb la seva implicació 
activa en el desenvolupament de les activitats i la vida quotidiana del 
casal trobi un temps i un espai gratificant per ell. 

 Participació: es potenciarà la participació dels infants en la preparació de 
les activitats i es valoraran les seves propostes mitjançant les assemblees . Es 
considera important que els infants siguin capaços de dur a terme les 
activitats (considerant en tot moment les seves capacitats) a partir de les 
seves iniciatives i la seva participació en l’elaboració. 

 Cooperació: la competitivitat és un element inherent en la societat. Per tal 
que no es donin sentiments de superioritat, d’impotència, situacions de 
marginació o no acceptació del nen/a per part del grup, es treballarà de 
manera cooperadora i s’estimularan les conductes solidàries i el mutu ajut, 
a més a més de la no competència. 

 Autonomia: es treballarà per afavorir que els nens i les nenes desenvolupin 
les seves capacitats, potenciant la independència de l’adult i afavorint les 
conductes de mutu ajut. 
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 Creativitat: es buscarà el desenvolupament de la creativitat personal i de la 
creativitat grupal com a lliure expressió. 

 Normativa: caldrà establir una normativa bàsica que es crearà 
conjuntament amb els infants. D’aquesta manera entre tots s’establiran les 
normes per a la bona convivència i el bon funcionament de les activitats. 

 

3.-Estructura general dels campus d’estiu 

Setmana Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Setmana 1 FESTIU 25 de juny 26 de juny  27 de juny  28 de juny 

Setmana 2 1 de juliol 2 de juliol 3 de juliol 4 de juliol 5 de juliol 

Setmana 3 8 de juliol 9 de juliol 10 de juliol 11 de juliol 12 de juliol 

Setmana 4 15 de juliol 16 de juliol 17 de juliol 18 de juliol 19 de juliol 

Setmana 5 22 de juliol 23 de juliol 24 de juliol 25 de juliol 26 de juliol 

Setmana 6  29 de juliol 30 de juliol 31 de juliol 21d'agost 2 d'agost 

Setmana 7 5 d'agost 6 d'agost 7 d'agost 8 d'agost 9 d'agost 

 

Proposta de la 1a setmana a la 5a setmana  

 CASAL INFANTIL DE P3 a 1r  

 CAMPUS MULTIESPORTIU + CASAL LUDIC PETITS  (P5-3r)   

 CAMPUS MULTIESPORT + CASAL LUDIC GRANS (4t-6è)   

 CAMPUS de DANSA + CASAL LUDIC PETITS (P5-3r)  

 CAMPUS de DANSA + CASAL LUDIC GRANS (4t-6è)  
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Proposta de la 6a setmana 

 CASAL D’ARTS ESCÈNIQUES (P3-6è)  

Proposta de la 7a setmana 

 CASAL D’ARTS PLÀSTIQUES (P3-6è)  

 

Cada activitat ha de tenir un mínim de 12 nens/es per poder començar  

Dintre de cada campus hi ha quatre tipus d’activitats molt diferenciades:  

1. Activitats pròpies de cada campus multiesportiu o de dansa: tres cops a 
la setmana  a primera franja del  matí. 

2. Activitats lúdiques amb fil conductor per edats: tres cops a la setmana a 
segona  franja del matí. 

3. Activitats nàutiques:  un matí  es realitzaran les activitats de platja amb 
body board,  caiac i pàdel Surf  i es realitzarà una sortida a la piscina. 

4. Tallers de tarda: de dilluns a dijous a la tarda. Cada divendres a la tarda 
farem una festa a la que estaran convidats tots els participants del casal 
i les seves famílies, on podrem veure una mostra del que s’ha realitzat 
durant tota la setmana 

5. Acabarem amb un petit berenar.  

 

Les activitats pròpies de cada campus i les activitats lúdiques  les detallem a 
l’apartat 5 del dossier. 

 

Activitats Nàutiques:  

 PISCINA: El dia de piscina ens traslladarem amb autocar fins a les piscines 
de CAN ZAM a Santa Coloma. Els infants podran banyar-se dins de l'espai 
limitat pels monitors, que estaran distribuïts dins i fora de la piscina de forma 
estratègica per poder tenir una bona vigilància de la piscina. Els infants que 
tinguin dificultats per nedar sempre estaran a l’espai on toquen amb els 
peus a terra i amb flotadors o manguitos homologats  que portin de casa, 
els infants del casal infantil, només podran estar a la piscina petita.  El dia 
de piscina, podrem gaudir de jocs d'aigua amb els nous amics del casal, i 
així, els dies d'estiu que fa tanta calor, ens ho passem molt bé aprofitant les 
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instal·lacions que ofereix la nostra ciutat. Els dies de piscina també hi haurà 
monitors de reforç. 

 PLATJA: Per fer les activitats nàutiques comptarem amb el suport del CLUB 
de REM BADALONA. Es faran a la platja que hi ha enfront del club de rem 
de Badalona. El desplaçament entre l’escola i la platja on es fan les 
activitats nàutiques es farà a peu, tant a l’anada com a la tornada. 
Provarem diverses  disciplines nàutiques: caiac, body board, surf, llaüt. 
Sempre que es practiquin esports nàutics, tots els practicants (nens i nenes 
del casal) aniran amb hermilla salvavides. A la platja comptarem amb el 
suport de monitors especialitzats en les diferents disciplines i un d'ells amb 
titulació de socorrista. Aquestes activitats són opcionals, els monitors i 
monitores animaran a fer que les provin, però si l'infant no vol realitzar-les, 
pot quedar-se jugant a la sorra o a la vora del mar amb els monitors no 
especialitzats.  

 

 

 

Tallers de tarda: Les tardes dels nostres campus són comuns i són un espai de 
trobada entre tots els nens i les nens que estan a la mateixa escola. Les diferents 
propostes seran adaptades per les diferents edats dels infants. El dia de cinema i 
crispetes es proposaran pel·lícules recomanades per a totes les edats, i tindrem 
especial atenció amb els més petits. A més de les activitats proposades, els infants 
tindran al seu abast un ventall de recursos com jocs de ludoteca, maquillatge de 
fantasia o disfresses.  



 

 
Casal Estiu 2019                                 Escola Lola Anglada TIANA                                                         12    
 

4.- Horaris 

El casal està dividit en tres franges horàries: 

 Matí: L’horari de matí serà de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h i el 
divendres també de 15:00h a 17:00h (No inclou el dinar). 

 Matí + dinar: L’horari de matí + dinar serà de dilluns a divendres de 9:00h a 
14:00h més l’espai del dinar de 14:00h a 15:00h i el divendres també de 
15:00h a 17:00h. 

 Matí + Tarda: L’horari de matí + tarda serà de dilluns a divendres de 9:00h a 
14:00h i de 14:00h a17:00h. (No inclou el dinar).  

 Matí + Dinar + Tarda: L’horari serà de dilluns a divendres de 9:00h a 17:00h.  

 Franges complementàries: Acollida matinal de 7:45h a 9:00h. 

 

5.- El centre d'interès 

 Les nostres activitats van al voltant d'un centre d'interès que ens ajuda a donar 
una  continuïtat i relació entre totes elles, a més d’engrescar i motivar als infants. 

5.1. Centre d’interès i beneficis 

El centre d’interès és un tema que permet creuar i interrelacionar continguts i 
activitats de diferents disciplines, que respon als interessos reals dels infants i que 
permet treballar de manera global els diferents aspectes de la seva personalitat. 
Funciona com a fil conductor a partir del qual es vertebren els aprenentatges i les 
activitats. És un tema genèric per totes les edats però s’adapta a les necessitats 
maduratives i intel·lectuals de cada grup d’edat. 

Aquest any proposem dos  centres d'interès per tots els casals però amb 
personatges i misteris diferents adaptats als dos tipus de casals, un pel casal infantil 
i un altre pel casal de  grans. La proposta que fem per aquest estiu és “El misteri”  
on tots els infants es transformaran en detectius i hauran de descobrir quin misteri 
els envolta cada setmana. Podrem treballar els diferents valors, objectius i 
desenvolupar la seva creativitat i imaginació setmana darrera setmana. 
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Beneficis que aporten en els infants els misteris i el fet de resoldre incògnites: 

 

• Contribueixen al fet que els nens i nenes  puguin millorar notablement el 
desenvolupament intel·lectual i la seva capacitat de lògica. És fonamental que 
raonin bé per poder arribar a trobar la solució.  
• Augmenten la capacitat de concentració dels petits.  

• Millora de forma contundent el llenguatge dels nens, ja que han d'aprendre a 
escoltar bé els plantejaments, a comprendre'ls, a associar idees…  
• És una manera de desenvolupar la creativitat i la imaginació dels infants.  
•  Els enigmes  ajuden a  aconseguir que els nens i nenes  siguin pacients. Hauran 
de comptar amb el seu temps per poder resoldre el misteri.  
• Els encurioseixen i, entre altres coses, els incentivaran el gust pel que són els 
llibres que giren entorn de misteris. Per aquest motiu volem a aconseguir que els 
petits llegeixin més. 

• Són una bona  eina perquè els infants  guanyin confiança en si mateixos i millorin 
la seva autoestima. Això ho aconseguiran quan vegin que són capaços de 
resoldre'ls per si sols. 

 
5.2. Històries amb misteri  per setmanes - Casal infantil 

 Setmana1: Els tres porquets. On són les eines del porquet gran? 

 Setmana 2: El patufet i el misteri del dineret fals. 

 Setmana 3: En Pere i el llop. Qui ha pintat l’ovella de color Vermell? 

 Setmana 4: La Tortuga i la llebre: les sabates perdudes. 

 Setmana 5: Els músics de Bremen. On s’ha ficat el gat? 

 
5.3. Detectius famosos i les  històries amb misteri - Casal de grans 

 Setmana1: Sherlock Holmes  

 Setmana 2: inspector Gadget 

 Setmana 3: Harry Potter 

 Setmana 4: El detectiu Conan 

 Setmana 5:  Scooby-doo 
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6.- Casal infantil (P3 a 1r)  
6.1. Objectius setmanals: 

Hem buscat contes tradicionals i coneguts pels infants i hem posat un misteri a 
dins; d’aquesta forma se senten segurs amb la història perquè ja la coneixen, a la 
vegada que hem introduït un misteri que els farà estar tota la setmana 
emocionats per conèixer la solució. 

 Setmana1: Els tres porquets. On són les eines del porquet gran?  Durant 
aquesta setmana, explicarem el conte dels tres porquets , i coneixerem el 
valor del treball ben fet i la paciència per aconseguir les coses. També 
treballarem el misteri que els infants trobaran, que com ja hem explicat 
anteriorment, els farà pensar, inventar i crear hipòtesis.    

 Setmana 2: El patufet i el misteri del dineret fals. Amb el patufet volem 
transmetre que el personatge és fort, té iniciativa, sap enfrontar-se i 
resoldre els problemes que li sorgeixen i nosaltres tant com a persones 
individuals com a col·lectiu, també podem ser com el protagonista, forts, 
amb iniciativa i cohesionats per resoldre problemes. La cohesió i la 
complicitat entre el grup ens farà resoldre l’enigme proposat. 

 Setmana 3: En Pere i el llop. Qui ha pintat l’ovella de color vermell? Amb 
aquest conte tradicional, volem reforçar el valor de l’amistat, el respecte i 
la veritat. I amb el nostre repte de la setmana podrem portar la imaginació 
fins al límit! 

 Setmana 4: La Tortuga i la llebre, les sabates perdudes. Els infants 
reflexionaran sobre la importància del respecte i la tolerància  envers els 
altres i  envers les diferències. També el respecte per la natura és molt 
important, tots els éssers vius fins el més petit forma part d'un cicle de vida , i 
és per això que tots tenen un paper important, grans i petits, ràpids i lents. 

 Setmana 5: Els músics de Bremen. On s’ha ficat el gat? De la mà d’aquests 
músics podem conèixer que la vida ens porta per nous camins, podem fer 
nous amics i que cada etapa de la vida és bonica i s’ha de respectar. La 
gent gran és molt valuosa a la nostra societat igual que els animals de 
Bremen que un cop ja no poden fer tasques feixugues en poden fer unes 
altres, també importants, i fins i tot, gaudir sense haver de treballar, ja que  
han treballat molt al llarg de la vida. És una història que valora el respecte a 
la gent gran, incentiva a que els infants estimin la música i el valor per la 
feina feta. 
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6.2. Descripció i objectius específics de les activitats matinals: 

 L'hora del conte: L'hora del conte és el punt de partida per treballar la resta 
d'activitats de la setmana. Explicarem  els contes tradicionals escollits. Amb el 
conte volem transmetre la passió per la lectura i fomentar la imaginació. 
També volem iniciar als infants al món de la interpretació i les arts escèniques, ja 
que moltes vegades els contes seran interpretats pels monitors i després pels 
nens. A més de poder ser un mitjà on poder treballar els diferents valors 
plantejats cada setmana. 

 El moment del misteri: Cada dia tindrem un moment per conèixer pistes del 
misteri de la setmana i tindrem una estona per parlar i reflexionar!  

 Tallers i manualitats: Gràcies a les manualitats els infants podran ser creatius i 
expressar les seves emocions i sentiments a través de les mans. 

 Activitats nàutiques : Amb les activitats nàutiques, els nens i nenes poden gaudir 
d'un recurs que ens dóna Badalona, el mar, traient-nos la por al mar i a la 
vegada respectant-lo. 

 Música i Dansa: Les danses, les cançons i l’expressió corporal ens permetran 
ampliar el nostre vocabulari i treballar d’una forma divertida les capacitats 
motrius del nostre cos.  

 Jocs dirigits: Els jocs d’exterior i d’interior són activitats estructurades i amb 
finalitat educativa, que ens permet relacionar-nos amb els altres i adquirir  nous 
coneixements d’una forma totalment lúdica i divertida. 

 Remullades i jocs d'aigua: Els jocs d’aigua són indispensables per passar la calor 
de l’estiu d’una forma lúdica i divertida.  

 Gimcanes i jocs de pistes: Els jocs de proves i habilitats ens ajudaran a 
cohesionar el grup i treballar la solidaritat, a més de ser unes de les activitats 
més divertides. 
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6.3. Horari base de les activitats: 

 

Horari     

9:00h a 9:30h Entrada del casal i hàbits (deixem les coses en el lloc, passem 
llista i seiem en rotllana) 

9:30 a 10:30h Inici d'activitat 

10:30h a 11:00h Esmorzar 

11:00h a 12:00h Seguim amb les activitats 

12:00h a 13:00h Remullada general (ens mullem per refrescar-nos) 

13:00h a 14:00h Ens eixuguem, vestim, estona lliure i ens preparem per anar a 
dinar. 

14:00h a 15:00h Dinar i temps lliure per jugar. 

15:00h a 15:30h Entrada al casal de tarda, relaxació i explicació de l’activitat 

15:30h a 16:45h  Activitat 

16:45h a 17:00h Recollim i ens preparem per marxar. 
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6.4. Horari base d’una setmana 

 

*Els dies d’activitat nàutica i piscina, poden haver-hi canvis organitzatius. 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00h - 9:30h Hàbits Hàbits Hàbits Hàbits Hàbits 

9:30h-10: 30h  

 

 

 

 

Activitats 
nàutiques* 

 

 

Presentem fil 
conductor.  
Expliquem 

conte 

 

 

 

 

 

Anem a la 
piscina* 

 

 

Manualitat i 
jocs 

 

Iniciem la gimcana 

10:30h-11:00h Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

11:00h-12:00h  

Jocs 
relacionats 

amb el conte 

 

 

Preparem 
actuació 

Seguim amb la 
gimcana 

 

Assaig per 
l’actuació 

12:00h-13:00h  

Remullada 

 

Remullada 

 

Remullada 

13:00h-14:00h Tornem a 
l'escola i lliure 

Ens vestim i 
lliure 

Tornem a 
l’escola i 

lliure 

Ens vestim i 
lliure 

Ens vestim i lliure 

14:00h-15:00h Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 
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7.- Descripció del campus de dansa, Campus 
Multiesportiu,  i Casal Lúdic (P5 a 6è)   
 

Durant aquestes cinc setmanes, els dies que no hi ha sortida nàutica,  dividirem els 
matins entres parts molt diferenciades : 

1- Campus multiesportiu i  de dansa  Els infants participants del casal podran 
escollir si fer el casal de multiesportiu, de dansa ( a la inscripció poden escollir 
cada setmana un campus diferent per exemple dues setmanes dansa, dues 
multiesportives), i de 9:15h del matí fins les 11:00h realitzaran les diferents activitats 
específiques de cada campus. Tan en el campus de dansa com en el 
multiesportiu, es faran diferents grups d'edat, per poder adaptar millor l'activitat al 
desenvolupament dels infants. 

2- Casal lúdic: Després d’esmorzar, a les 11:30h, els infants es dividiran per grups 
d'edat de 1r a 3r, i de 4rt a 6é) , tan s'hagin apuntat a dansa, com a multiesport i 
realitzaran activitats no esportives que seguiran un fil conductor. El fil conductor 
serà diferent en cada grup d'edat.  

3- Remullada: Al final del matí tots els infants es reuniran per fer una remullada i 
treure's la calor. A més de ser un espai on tots els infants grans i petits compartiran 
una estona de joc. Els infants que no vulguin fer jocs de remullada, hauran de 
dutxar-se.  
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7.1. Campus de dansa: 
7.1.1. Presentació:  

La dansa  es una aptitud innata en nens i 
nenes, que es manifesta abans de tenir control 
sobre el llenguatge i que sovint s‘empra quan 
els pensaments o les emocions són massa 
poderoses per ser expressades només amb 
paraules. 
Els infants es mouen d’una manera totalment 
natural: per aconseguir mobilitat, per expressar 
un pensament o sentiment, i també perquè fer-
ho els proporciona alegria i plaer. Quan el seu 
moviment comença a esdevenir 
conscientment estructurat i el fan amb 
coneixement de la seva finalitat i beneficis, es 
converteix en dansa. La dansa és un mètode 
natural d’aprenentatge i una forma bàsica d’expressió cultural.  

7.1.2. Quins són els beneficis de la dansa?  

La dansa és una poderosa aliada per al desenvolupament dels atributs d’un infant 
en creixement, ajudant-lo a assolir la maduresa psicològica, emocional, social i 
cognitiva.  

 Desenvolupament físic: La dansa implica un major ventall de moviments, 
coordinació, força i resistència que moltes altres activitats físiques. Això 
s’aconsegueix a través de patrons de moviment que aporten a la mainada 
una bona coordinació i memòria kinestètica. Ballant utilitzen tot el cos i és 
una excel·lent forma d’exercitar-lo.  

 Maduresa emocional: La dansa promou la salut psicològica i la maduresa 
dels nostres infants. Nens i nenes gaudeixen de l’oportunitat d’expressar les 
seves emocions mitjançant el ball i prenen consciència d’ells mateixos i dels 
altres a través del moviment creatiu.  

 Consciència social: La dansa propicia la trobada, la interacció i la 
cooperació entre persones. La mainada aprèn a comunicar idees als altres 
mitjançant la immediatesa del moviment corporal, a banda d’aprendre a 
treballar en grup integrant-se dins d’una dinàmica d’equip amb els seus 
companys de dansa.  
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 Desenvolupament cognitiu: Els nens i nenes  aprenen a generar un 
moviment espontani que respon a qüestions o problemes que poden ser 
resolts amb una resposta física. El moviment proporciona l’enllaç entre la 
idea, el problema o intenció, i el resultat o solució. Això ensenya a entendre 
el món amb una nova perspectiva. La relació entre moviment, 
desenvolupament intel·lectual i educació és un camp d’estudi en estat 
embrionari que tot just ha començat a ser explorat.  

 

7.1.3. Què treballarem cada setmana:  

Cada setmana els infants faran una iniciació a un estil de dansa diferent, ampliant 
així el seu coneixement musical i de ball. 

Com a novetat i enllaçant amb el fil conductor del casal,  «el misteri»,  cada 
setmana hi haurà  un personatge desconegut del món de la dansa, i hauran de 
descobrir a través de les pistes i de les seves investigacions qui és.  

  Setmana 1: comercial 

Es refereix als estils de coreografia creades per artistes pop que normalment 
es promocionen a través dels mitjans de comunicació, i es podria definir 
com una barreja de qualsevol estil de dansa on l'enfoc està posat en 
l'actitud dels seus protagonistes.  El coreògraf, en aquest cas el mestre de 
dansa, podrà aprofitar els aspectes tècnics per donar més força i energia a 
les seves coreografies i poder mostrar les diferents virtuts i destreses que 
tenen els ballarins i ballarines destacant tan aspectes individuals i 
col·lectius. 

 Setmana 2: Jazz i modern Jazz 

La dansa jazz és una classificació compartida per una àmplia gamma 
d'estils de ball. Abans de la dècada de 1950, es refereix a la dansa 
originada a partir d'estils de dansa africana vernacla d'Amèrica. En la 
dècada de 1950 va sorgir un nou gènere de dansa jazz, la dansa moderna 
jazz, amb arrels en la dansa tradicional del Carib. El Modern Jazz, és un estil 
de dansa contemporània que es nodreix dels elements clàssics, moderns i 
folklòrics. La tècnica del Modern Jazz és un mitjà ideal per experimentar les 
simples satisfaccions del moviment; el llenguatge simbòlic que utilitza 
requereix de totes les facultats, tant cognitives, com físiques i afectives. 

 



 

 
Casal Estiu 2019                                 Escola Lola Anglada TIANA                                                         21    
 

 

 Setmana 3: Cabaret 

El cabaret té mescles del ritme àrab o ball del ventre, també posseeix 
alguns trets del ballet una mica del clàssic jazz i la llibertat d'improvisar 
moviments que permetin crear tota una atmosfera completa. Tot això, 
permet llavors que el cabaret sigui considerat un ball clàssic, però que ha 
aconseguit evolucionar perfectament amb la finalitat de sempre estar a 
l'avantguarda i mai passar de moda. 

 

 Setmana 4: Hip hop o New style 

Aquesta setmana ens centrarem en el coneixement de les tècniques 
bàsiques de la dansa urbana, treballant també la improvisació, l'estil visual i 
el sentiment del hip-hop, també anomenat Groove. Treballarem tots els 
passos bàsics amb l'objectiu de poder improvisar el ritme de la música i fins i 
tot crear coreografies tant individuals com grupals, desenvolupant la 
creativitat en la posada en escena coreogràfica. 

 

 Setmana 5: Contemporani 

La dansa contemporània és una disciplina de dansa basada en la dansa 
clàssica i amb influències de la dansa moderna i postmoderna. Tot i que 
inclou els moviments de la dansa clàssica, a la contemporània se 
n'inclouen d'altres que van néixer per a trencar-los, com per exemple els 
girs i torsions de l'esquena, de manera que les espatlles no fossin paral·leles 
als malucs; les posicions paral·leles de les cames, o inclús amb els genolls 
cap a l'interior; la incorporació de silenci en moviments en aparença no 
continguts, que donen la impressió que el ballarí es deixa anar. 
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Exemple de programació i horari base d'una setmana. 

                                                   Horari  base  de les setmana 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00h-9:30h 
Arribada i 

llista Arribada i llista 
Arribada i 

llista Arribada i llista Arribada i llista 

9:30h-11:00h 

 

 

 

 

 

Activitats 
nàutiques* 

 

Introducció a 
l’estil de la 
setmana: 

Exercicis 
d'escalfament 

i flexibilitat 

Treball de 
coneixement  

de les 
diferents 

postures i estils 
de moviment 

Iniciem la 
coreografia 

 

 

 

 

 

Sortida a la 
piscina* 

 

 

 

Exercicis 
d'escalfament i 

flexibilitat 

Memoritzem i  
perfeccionem 
la  coreografia 

 

 

Exercicis 
d'escalfament i 

flexibilitat 

Últims assajos i 
perfeccionament 

de la  
coreografia 

 

 

11:00h-11:30h Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

*Els dies d’activitat nàutica i piscina poden haver-hi canvis organitzatius. 
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7.2.  Campus Multiesportiu ( P5 a 6è) 
7.2.1. Presentació:  

Presentem l’activitat de multiesport  com la 
iniciació dels infants a diferents esport (hoquei, 
bàdminton, voleibol, atletisme, bàsquet, tenis 
taula, futbol, rugbi, frisbee i handbol) 
mitjançant el joc.L’activitat es realitzarà en un 
ambient relaxat i divertit, on els exercicis i els 
jocs seran les eines utilitzades per 
l’aprenentatge.  Volem fomentar la 
participació dels infants i valorar positivament 
el seu progrés. Donarem  especial atenció a 
transmetre la nostra il·lusió pels esports, per així 
poder fer que els nens i nenes l’aprenguin i 
l’estimin. Amb l’esport potenciem el treball 
col·lectiu i això fa que els nens i nenes es relacionin, convisquin, s’ajudin, es 
comuniquin i estableixin vincles d’amistat.  

Cada setmana presentarem i iniciarem als infants en dos esports diferents, dels 
quals farem una presentació. 

Com a novetat i enllaçant amb el fil conductor del casal, «el misteri»,  cada 
setmana hi haurà un personatge desconegut del món de l’esport, i hauran de 
descobrir a través de les pistes i de les seves investigacions qui és.   

 

7.2.2. Objectius generals: 

 El principal objectiu és que els nens i nenes gaudeixin jugant als diferents 
esports que els presentem,   

 Que aprenguin els fonaments tècnics bàsics  per a la pràctica dels diferents 
esports presentats. 

 El desenvolupament integral de l'individu, tot considerant la formació de 
l’esportista, però també la de la persona, atenent a les seves 
característiques individuals. 

 Conèixer una mica d'història dels esports que treballarem i destacar 
esportistes tan femenins com masculins, que han sigut o són importants en 
la història de l’esport.  
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7.2.3. Esports que treballarem cada setmana: 

 Setmana 1 : Handbol i Futbol 

 Handbol: És un esport de conjunt que es practica amb les mans entre dos 
equips. L'objectiu és introduir la pilota a la porteria contrària i evitar que 
l'introdueixin a la porteria del teu equip.  

 Futbol: L'objectiu del joc és introduir la pilota a dins de la porteria contrària 
(marcar un gol), impulsant-la amb el peu o qualsevol altra part del cos 
excepte les mans.   

Volem que durant aquesta setmana sigui més important el treball en equip, el 
compromís amb els companys i el coneixement de les tècniques d’aquests 
esports, que no els gols marcats. 

 

 Setmana 2: Bàsquet i Hockey 

 Bàsquet: És un esport practicat entre dos equips de cinc jugadors en joc 
cadascun, que cerquen d'introduir una pilota dins de la cistella, defensada 
per l'equip contrari, amb l'objectiu d'aconseguir més punts que l'adversari, 
tot respectant les regles del joc. 

 Hockey: És una família d'esports en la qual dos equips competeixen per 
portar una pilota o un disc amb un estic cap a la porteria que està 
defensada per l'equip contrari, amb l'objectiu de marcar gols. Hi ha 
diverses modalitats, nosaltres practicarem el hockey sala. 

 

 Setmana 3:  Atletisme  

 Atletisme: És un esport que agrupa diverses disciplines. Les proves a 
l'atletisme s'acostumen a classificar en tres grans blocs: curses (velocitat, 
mig fons, fons, obstacles, marxa atlètica i relleus), concursos (salts i 
llançaments) i proves combinades (decatló i heptatló). Durant la setmana 
realitzaren gran varietat d’exercicis i jocs d’atletisme per que els infants 
puguin conèixer la més amplia varietat d’aquest esport. 
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 Setmana 4:   Voleibol  i pitxi 

 El pitxi: És un esport  tradicional de Catalunya similar al Beisbol. Consisteix en 
fer dos equips que es tornen en el seu paper: el colpejador i el caçador. El 
nombre de membres per partit pot variar però no sol baixar de cinc. En el 
terreny de joc hi ha diverses bases enumerades que s'han de recórrer en 
ordre i els colpejadors han de fer el màxim de voltes possibles. 

 Voleibol:  És un esport d'equip que consisteix en fer passar la pilota  al camp 
contrari per damunt d'una xarxa col·locada transversalment al mig de la 
pista, principalment mitjançant les mans. 

 

 Setmana 5:  Rugbi Flag i Ultimate Frisbee 

 Rugbi flag: És un esport d'equip  de contacte, que consta de dos equips. Els 
jugadors lluiten per la possessió de la pilota per aconseguir plantar-la a 
terra a la zona de marca o d'assaig de l'equip rival, amb una o dues mans i 
sense deixar-la anar. En el Rugbi Flag, el contacte desapareix, utilitzant unes 
tires de velcro que simulen el contacte amb el jugador contrari. 

 Ultimate o  Ultimate Frisbee: És un esport d'equip  competitiu que es juga 
amb un disc volador o frisbee. L'objectiu del joc és aconseguir punts 
passant el disc al final de la zona oposada, de manera semblant al futbol 
americà. Els jugadors no poden córrer mentre tenen el disc. L'ultimate es 
caracteritza pel seu esperit de joc, amb els principis de joc net, esportivitat i 
goig de jugar.  

 

En cas de pluja: Els dies de pluja els infants realitzaran jocs d'equip en les 
instal·lacions de l'escola que siguin adients per fer aquestes activitats com poden 
ser els porxos o el gimnàs de l'escola. També es podrà aprofitar per veure vídeos 
dels esports que estiguin treballant. 
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Exemple de programació i horari base d'una setmana 

 Horari  base  d'una   setmana 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9h -9.30h Arribada i 
llista 

Arribada i llista Arribada i 
llista 

Arribada i 
llista 

Arribada i llista 

 

9:30h – 
10:15h 

Activitats 
nàutiques* 

 

(Primer esport de la 
setmana. P. Ex: 
handbol) 

Explicació de l'esport 
a treballar a la 
setmana (una mica 
d'història, material 
que s'utilitza i 
normativa bàsica del 
joc) 

Jocs per iniciar-se en 
l'esport Sortida a la 

piscina* 

 

(Primer esport 
de la setmana. 
P. Ex: handbol) 

Aprenentatge 
de diferents 
tècniques i 
jugades del joc 
a través de 
diferents 
exercicis 

(Primer esport de la 
setmana. P. Ex: 
handbol) 

Posada en pràctica 
dels coneixements 
assolits amb la 
simulació d'un partit 

 

10:15h a 
11h 

(Segon esport de la 
setmana. P. Ex: Futbol) 

Explicació de l'esport 
a treballar a la 
setmana (una mica 
d'història, material 
que s'utilitza i 
normativa bàsica del 
joc) 

Jocs per iniciar-se en 
l'esport 

(Segon esport 
de la setmana. 
P. Ex: Futbol) 

 

Aprenentatge 
de diferents 
tècniques i 
jugades del joc 
a través de 
diferents 
exercicis  

(Segon esport de la 
setmana. P. Ex: 
Futbol) 

 

Posada en pràctica 
dels coneixements 
assolits amb la 
simulació d'un partit 

11h a 
11:30h 

Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

*Els dies d’activitat nàutica i piscina estan poden haver-hi canvis organitzatius. 
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7.3. Casal Lúdic (P5 a 6è ) 
7.3.1. Organització: 

El casal lúdic es realitzarà durant la 
segona franja del matí, d’11:30h a 
14:00h. És dividirà en dos grups d'edat i 
realitzaran el mateix tema d’interès però 
enfocat de diferent forma per poder 
ajustar-ho a les diferents edats. 
Amb el casal lúdic és pretén fer un espai 
de diversió i aprenentatge, on nens i 
nenes a partir del joc, la cooperació i 
l'amistat faran d'aquesta estona un espai 
molt especial.  

 Centre d'interès:  

Com hem explicat anteriorment, el centre d’interès cada setmana serà el misteri, 
on cada setmana coneixerem  detectius famosos i els ajudarem a resoldre els 
enigmes. 

 

7.3.2. Objectius setmanals 

 

 Setmana 1:  Sherlock holmes i el cas del crim misteriós. Coneixerem  un 
gran clàssic de la literatura de misteri, el detectiu més famós de tots els temps. 
Haurem de resoldre un crim ple de misteri. Serem capaços de saber qui ha estat 
l’assassina o assassins?  Ens farà falta la imaginació, l’enginy i la cooperació de tot 
el grup. 

 Setmana 2: Inspector Gadget i el robatori en el museu. Habilitats individuals 
i col·lectives, cohesió de grup. L’inspector Gadget és un famós detectiu de 
dibuixos que es caracteritza perquè té gadgets en el seu cos que l’ajuden en la 
seva tasca d’investigació. Té moltes habilitats individuals, com els nens i nenes del 
casal, però sempre compta amb l’ajuda del seu equip, la seva neboda i el seu 
gos, per poder resoldre els casos, d'això en diem treball en equip. Tots podem tenir 
especialitats individuals i si les ajuntem fem un equip imparable, necessari per 
resoldre el cas que proposem. 
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 Setmana 3. Harry Potter  i el misteri de la ploma màgica. Compromís, 
justícia i igualtat.  Prenem com a referència a Harry Potter,  un noi que es troba 
immers en un món màgic, i ha de lluitar perquè el bé i la bondat quedi per sobre 
de la maldat, i on els mags i no mags s’han de respectar i lluitar plegats. Trobaran 
un misteri a resoldre en conjunt que ajudarà a comprendre perquè no hem de dir 
coses dolentes dels altres. 

 

 Setmana 4 . El detectiu Conan i el segrest sospitós. Un jove dins d’un cos de 
nen  resol casos molt difícils, però ell mai s’emporta la fama, sinó el detectiu Mauri. 
Amb això volem treballar  la importància de compartir els mèrits, que no sempre 
hem de ser protagonistes, sinó que moltes vegades és més important el resultat i 
l’equip. Amb aquest cas també donarem valor al temps que passem amb els 
nostres amics i família, i que els diners no ho són tot, tal com diuen: els diners no 
donen la felicitat. 

 

 Setmana 5: Scooby-doo i el fantasma del parc: l’equip d’investigació i amics 
d’Scooby-doo hauran de treballar plegats per resoldre el misteri del fantasma. 
Aquesta història ens ajuda a que davant d’una cosa que ens fa por podem 
investigar i entendre-la, ja que els fantasmes no existeixen. També reflexionarem 
sobre l’avarícia, que sempre és dolenta, i que les mentides no ens ajuden 
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Programació i horari base d'una setmana 

 Horari  base  d'una   setmana 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

11:00h a 
11:30h 

 

Activitats 
nàutiques* 

Esmorzar 

 

Sortida a la 
piscina* 

Esmorzar Esmorzar  

 

11:30h a 
13:00h 

 

Explicació del 
fil conductor 
per grups 

 

Jocs i activitats 
on es treballa 
el fil 
conductor. 
Cada setmana 
es reforça un 
valor diferent. 

Les activitats 
poden ser per 
grups d’edat 
o conjuntes 

 

 Explicació 
del fil 
conductor 
per grups 

 

Jocs i 
activitats on 
es treballa 
el fil 

Gimcana 
conjunta sobre 
el tema 

Petit debat i 
reflexió 

13:00h a 
14:00H 

Tornada a 
l’escola i temps 
lliure  

Remullada i 
jocs d’aigua 

Tornada a 
l’escola i 
temps lliure 

Remullada i 
jocs 
d’aigua  

Remullada i 
jocs d’aigua 

*Els dies d’activitat nàutica i piscina poden haver-hi canvis organitzatius. 

 

En cas de pluja:  Els monitors i monitores tindran un “dossier del monitor” on tindran 
jocs i activitats per poder realitzar en espais tancats alternatius, si la programació 
proposada només es pot fer a l'exterior. 
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7.4. Les tardes  dels nostres casals 
Cada tarda es proposa una activitat diferent a realitzar, que serà rotativa, ja que 
presentem més activitats que tardes, per això cada setmana serà diferent. 

Les activitats que presentem són:  

 Teatre: Per fer teatre només cal una cosa: que els nens i nenes  tinguin 
ganes de divertir-se, d’inventar i interpretar històries, i de viure una 
experiència amb els seus companys i companyes.  Entre molts d’altres 
beneficis, el teatre els ajuda, a través de grups i activitats grupals, a 
desenvolupar la seva expressió verbal i corporal, a estimular la capacitat 
de memòria i l’agilitat mental,  a afavorir la seva dicció, a improvisar, a ser 
conscients del seu propi cos, a millorar l'expressió i l’autoestima, a donar 
valor al compromís i el treball en equip, aprenent a detectar i entendre les 
emocions, etc. 

 Cinema amb crispetes:  Volem que els infants coneguin diferents pel·lícules 
adients per la seva edat i desenvolupin el gust i la crítica cinematogràfica, 
a més de compartir aquesta vivència tan divertida amb els seus amics i 
amigues simulant que es troben en un cinema de veritat. 

 Activitats plàstiques: Amb aquesta activitat  volem que els infants coneguin 
els diferents materials amb què poden fer les seves creacions. També volem 
que cada infant pugui desenvolupar la seva creativitat,  millorar el treball 
autònom (sense disposar de l'ajuda de la monitora per avançar en tot 
moment en la manualitat), i aprendre a respectar i valorar els treballs dels 
companys i el propi. 

 Ludoteca : Els jocs de taula, a més de divertir i distreure, també influeixen en 
l’adaptació social i l’aprenentatge de l‘infant. Són molt educatius i ajuden 
als nens i nenes  a exercitar la seva imaginació i destresa. Són també un 
gran suport en el desenvolupament de les capacitats mentals, motores i 
sensorials dels nostres fills. Els jocs fomenten la connexió entre els 
participants. Són una forma lúdica per treballar la paciència i a compartir 
amb la resta del grup, fomenten el treball en equip i la confiança en un 
mateix. En la nostra ludoteca, tindrem una amplia selecció de jocs de 
misteri entre d’altres més tradicionals. 
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 Taller de cuina: La principal funció serà la realització d’una recepta 
divertida sense foc, on cada infant a més d’aprendre a menjar saludable i 
a saber portar una dieta equilibrada, també posarà en marxa la seva 
creativitat elaborant plats divertits i artístics gaudint dels olors, el gust i el 
tacte. 

 Tots els divendres presentem la Gran Festa amb les famílies: En 
aquesta festa els nens i les nenes poden mostrar allò que han après durant 
la setmana als familiars i als amics. Fan una petita exhibició i exposició, a 
més de veure les fotografies més destacades de la setmana. Per acabar la 
tarda, oferim un berenar conjunt de fruita i dolços. Els divendres és una 
tarda plena d'emocions i un espai on compartir i poder parlar amb els 
monitors i monitores sobre la setmana. 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous  Divendres 

Setmana 1 Plàstica Cinema Cuina Ludoteca Festa amb les 
famílies 

Setmana 2 Teatre Multimèdia Plàstica Cinema Festa amb les 
famílies 

Setmana 3 Cuina Ludoteca Teatre Multimèdia Festa amb les 
famílies 

Setmana 4 Plàstica Cinema Cuina Ludoteca Festa amb les 
famílies 

Setmana 5 Teatre Multimèdia Plàstica Cinema Festa amb les 
famílies 
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7.5. Propostes Extraordinàries 

7.5.1. Passem una nit a l'escola. 

 Abans d'acabar el casal, proposarem que tots 
els infants que ho desitgin,  passin una nit 
conjunta a l'escola  per recordar totes les 
vivències viscudes. Farem jocs nocturns, un 
sopar de germanor i poder tenir una 
experiència molt especial amb els amics i 
amigues que hem fet al casal. L'activitat es 
realitzarà  un divendres des de les 20:00h fins el 
dissabte a les 12:00h del matí. 

 

 

7.5.2. Sortida al Tibidabo. 

Abans d'acabar el casal, es proposarà una 
sortida de tot el dia al Tibidabo des de les 9:00h 
del matí fins les 19:00h de la tarda. Aquesta 
activitat és opcional, i per això, els infants que 
ho desitgin es podran quedar a l'escola a fer 
les activitats normals del propi casal. Aquesta 
activitat té com a objectiu principal que els 
infants gaudeixin d'un dia diferent amb els 
amics i amigues del casal. 

 

L'import de les activitats extraordinàries es pagaran a part de les setmanes 
contractades. 
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8.- Setmanes d'Arts Escèniques i Arts Plàstiques  
(setmanes 6 i 7) 

8.1. Setmana d’Arts Escèniques 

Practicar activitats artístiques com ara el teatre, més enllà de l’aprenentatge 
específic desperta valors com la comunicació, la creativitat, l’empatia, l’escolta i 
la confiança. Aquestes eines al servei de l’infant, contribueixen al seu benestar 
personal. El teatre, de forma lúdica i dinàmica, ens ajuda a desenvolupar 
habilitats socials per establir un equilibri saludable entre cos i ment, que podem 
aplicar a la nostra vida diària. 
 
8.2. Setmana d’Arts Plàstiques: 
 
Les produccions plàstiques esdevenen una activitat fonamentalment lúdica en 
què l’infant es submergeix amb totes les seves vivències i emocions. El més 
important durant el procés artístic és l’expressió lliure i no la creació de grans obres 
mestres. Per als més petits no hi ha cànons, ni idees preconcebudes. Tot és impuls, 
no hi ha consciència del valor estètic. 
L’infant experimenta amb diversos materials, els toca, els arruga, els modela, i en 
aquesta interacció amb els elements es va desenvolupant la seva psicomotricitat. 
Les activitats plàstiques són alhora un element molt útil per potenciar certes 
habilitats com l’observació, la percepció, la concentració, l’orientació espacial, 
etc. 
 
8.3. Distribució de les setmanes 6 i 7 
 
L’horari d’aquest dies serà el mateix que a la resta de setmanes ( de 9:00h a 
14:00h activitats de matí , de 14:00h a 15:00h menjador, de 15:00h a 17:00h 
activitats de tarda). 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
Matí 
Setmana6 

Arts 
escèniques 

Sortida a 
la platja 

Arts 
escèniques 

Sortida a 
la platja 

Arts 
escèniques 

Matí 
Setmana7 

Arts 
plàstiques 

Sortida a 
la platja 

Arts 
plàstiques 

Sortida a 
la platja 

Arts 
plàstiques 

Tarda   Tarda de 
circ i teatre 

Taller de 
cuina 

Cinema amb 
crispetes 

Ludoteca 
i jocs de 

grup 

Preparació 
de la festa 
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9.- Equip humà 

9.1. Coordinador/a:  

La persona encarregada de desenvolupar aquesta tasca serà la responsable de 
la coordinació entre  l’equip de monitors/es i la direcció del centre. 

També serà responsable de la comunicació directe dels dubtes o consultes que 
puguin sorgir a les famílies usuàries.  

Les seves funcions seran:  

 Vetllar pel correcte funcionament del projecte.  

 Disposar dels materials i recursos necessaris per al desenvolupament de les 
activitats.  

 Establir una relació directa entre l’empresa i el centre/l’AMPA i l’equip de 
monitors/es.  

 Donar suport i assessorament a l’equip d’educadors/es.  

 Dotar a l’equip d’educadors/es dels recursos necessaris per realitzar 
correctament la seva tasca.  

 Recollir propostes, dubtes i suggeriments dels monitors/es i de les famílies.  

 Optimitzar tots els recursos dels que es disposa.  

 Efectuar un seguiment de les incidències que es puguin produir i donar-hi 
resposta quan sigui necessari.  

 Prevenir i resoldre possibles situacions de conflicte que afectin el 
desenvolupament del Casal.  

 

9.2. Els monitors i les monitores:  

 

Els educadors i les educadores del lleure treballen durant el temps lliure dels 
infants i joves organitzant-los o ajudant-los a organitzar activitats, conduint i 
animant els grups i tenint cura de les seves necessitats i oportunitats educatives. 

La seva tasca bàsica és transmetre valors com la participació, la companyia, el 
sentit democràtic i la solidaritat, com fomentar les habilitats personals i 
l’autoestima dels infants. Així, contribueixen a la seva educació integral d’aquests 
infants i joves.  
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Les seves funcions seran:  

 Dinamitzar les activitats per tal de fomentar la participació activa de tots els 
infants. 

 Crear l’espai i el clima adients per al desenvolupament de l’expressió i la 
creativitat.  

 Establir un contacte personal amb els infants obert i de confiança.  

 Mostrar una actitud de respecte a la diversitat dels infants.  

 Mostrar seguretat i il·lusió en el treball.  

 Prevenir, resoldre i ajudar a resoldre possibles situacions de conflicte entre 
iguals.  

 En l’etapa de coneixença del grup, si s’escau, el monitor/a haurà d’assumir 
el paper de conductor del grup per anar traspassant de mica en mica 
aquest paper al grup ajudant-lo, alhora, a estructurar-se correctament.  

 

Els monitors i monitores amb els que contem tindran les titulacions i experiència 
necessària per dur a terme les activitats, a més durant l'any treballen a l'escola 
com a monitors i monitores d'extraescolars, això afavoreix al vincle entre infant, 
famílies i monitor/a.  
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Seguidament deixem el quadre amb les titulacions obligatòries per poder fer 
activitats de lleure amb menors de 18 anys.  

 

Nombre de 
menors 

participants 

Mínim de membres 
de l’equip dirigent 

Mínim de 
dirigents que 

han de tenir títol 

Titulacions 
necessàries 

Mon=monitor 

Dir=director 

7 a 10 2 1 1mon 

11 a 20 2 1 1 mon 

 21 a 24 3 2 2 Mon 

24 a 30 3 2 1 Dir + 1 Mon 

31 a 40 4 2 1 Dir +  1 Mon 

41 a 50 5 2 1 Dir +  1 Mon 

51 a 60 6 3 1 Dir + 2 Mon 

61 a 70 7 3 1 Dir + 2 Mon 

71 a 80 8 4 1 Dir + 3 Mon 

81 a 90 9 4 1 Dir +  3 Mon 

90 a 91 10 4 1 Dir + 3 Mon 

 

En els diferents grups d'activitats hi hauran monitors referents i monitors ajudants, 
els monitors referents seran aquells que tenen les titulacions de monitor de temps 
de lleure, i tenen més experiència treballant amb infants. 
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9.3. Monitors/es  ajudants, menors de 18 anys 

Dins dels nostres casals, obrim la porta a la participació de menors d'edat d'entre 
16 i 18 anys, per fer suport als monitors en els diferents grups d'edat.  Donant-li així 
una experiència i aprenentatge en el món educatiu en el temps de lleure. La seva 
responsabilitat serà mínima, i comptaríem amb un màxim de 2 joves per grup 
d'edat. 

Per la selecció d'aquests joves es prioritzarà: 

 Que tinguin el curs de pre-monitor/a de temps lliure. 

 Que tinguin un familiar menor fent el casal amb àmbit escola. 

 Que tingui alguna experiència amb infants o en el món del lleure ( pre-
monitors, assistir a un esplai, haver fet de cangur etc.) 

Les seves tasques: 

 Donar suport al monitor/a durant les activitats  

 Ajudar a preparar i recollir les activitats. 

Al final de casal, rebrà un certificat d’Àmbit Escola, conforma a participat en la 
implantació d'activitats en el casal d'estiu, com ajudant de monitor/a. 

 
9.4. Monitors/es, directors/es  en pràctiques 

Des d’Àmbit Escola ens hem adreçat a diferents escoles de monitors/es, i 
directors/es en el temps de lleure. Aquests nous monitors i monitores necessiten 
espais on realitzar les seves pràctiques, i des d’Àmbit Escola els donem aquesta 
oportunitat. 

9.5. Equip de gestió 

Les gestions d'inscripcions, pagaments, tràmits, etc. ho dur a terme un equip 
especialitzat format per tres persones, des de les  nostres oficines centrals a Via 
Augusta 43 de Badalona, des de les 9h fins les 17h de dilluns a divendres. 

9.6. Personal de transport i manteniment: 

Comptem amb personal que fa el transport de material, en cas de necessitat i  de 
manteniment, per si hi ha alguna incidència urgent que necessiti d'un 
manteniment en material del casal.  
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10.-Menjador 

 Dietètica i nutrició Àmbit Escola  

A Àmbit Escola sabem que la funció d’un menjador escolar va més enllà de 

l’alimentació i que és una part fonamental de la tasca educativa de qualsevol 

escola. 

El nostre compromís durant l’horari de menjador és que els infants rebin una 

alimentació variada, equilibrada i sana, afavorint l’adquisició de conductes 

alimentàries adequades i hàbits saludables. A la vegada, amb les activitats que 

organitzem volem educar en el lleure, imponent valors en els infants. 

Tenim un indubtable compromís, oferir una alimentació variada, equilibrada i 

sana. No son menys importants, però, els nostres compromisos amb el control de 

la seguretat i la higiene i la gestió mediambiental.  

Àmbit Escola disposa d'un nutricionista, que elabora els menús escolars, orientats 

cap a una opció més saludable i sostenible, amb producte fresc i de temporada, 

de proximitat i ecològic sempre que sigui possible. 

Un menú adequat contribueix a la salut dels més petits, per exemple, prevenint 

malalties que poden aparèixer a l'edat adulta com a conseqüència d'una 

alimentació inadequada en la infància. A més, l’alimentació durant la fase 

escolar és de vital importància de cara a un bon rendiment físic i psíquic, per això 

el nostre objectiu és aconseguir l’òptim nivell nutritiu i l’equilibri dietètic en els 

menús. 

Després d’una acurada selecció de les matèries primeres, s'elaboren els menús a 

partir d'una dieta variada, equilibrada i sana, tenint en compte la variació 

necessària dels grups d’aliments, les tècniques culinàries emprades o els aspectes 

sensorials (olor, color, textura, temperatura...).  
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I sempre tenint en consideració les recomanacions de l’Organización Mundial de 

la Salud (OMS), la Generalitat de Catalunya, l'Agencia Espanyola de Seguretat 

Alimentària i Nutrició (AESAN) i el Consorci Sanitari de Barcelona entre d’altres, a 

l’hora de dissenyar els menús. 

Tenim en conte totes les al·lèrgies i intoleràncies que puguin tenir els infants fent 
àpats especials cobrint  les diferents necessitats dels infants. 

Preus :  

 Fixes: 5,50€ (aquest preu s’aplicarà als menús contractats per endavant) 

 Esporàdics: 7,00€ (aquest preu s’aplicarà als menús contractats el 
mateix dia de l’ús). 

Horaris: El servei de menjador inclou la franja horària de 14h a 15h, considerem 
que el temps mitjà per a fer l’àpat és aproximadament  d'uns 45 min., el temps  
restant, els nens i les nenes podran gaudir d’un espai d’esbarjo lliure amb una sèrie 
d’elements (jocs multimèdia, pista slot, jocs de taula) que podran utilitzar sota la 
supervisió dels monitors.  

Transport: El menjar es realitzarà cada dia a l'escola Artur Martorell, i és 
transportarà dins de baguls especials per transportar aliments i poder conservar  i 
garantir el seu bon estat.  

 

11.- Materials 

Per dur a terme les activitats dels campus caldrà dur cada dia: 

 Roba esportiva 

 Calçat esportiu (no xancletes ni sandàlies) 

 Motxilla amb sabates de bany, crema de protecció solar, tovallola, 
vestit de bany i muda. 

 Esmorzar 

 El primer dia, muda sencera per deixar al casal  
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Material pels dies de les activitats nàutiques: 

 Imprescindible dur   la samarreta tècnica de color groc llimona d'Àmbit 
Escola. Es pot reservar en el moment de la inscripció. Preu: 2 €. 

 Tovallola de platja 

 Crema de protecció solar 

 Samarreta  i muda de recanvi 

 

Material pels dies de les activitats de piscina: 

 Imprescindible dur la samarreta tècnica de color groc llimona d'àmbit 
escola. Es pot adquirir en el moment de la inscripció. Preu: 2 €. 

 Tovallola de platja 

 Crema de protecció solar 

 Muda de recanvi 

 Flotadors homologats (opcional) 

 

La resta de materials per dur a terme les activitats dels campus els aportarà Àmbit 
Escola. 

 

12.- Assegurança 

Àmbit Escola disposa de totes les assegurances obligatòries per a realitzar 
activitats de l’àmbit del lleure amb la asseguradora Atlantis: 

 Assegurança de responsabilitat civil 

 Assegurança d’accidents dels usuaris: aquesta assegurança inclou 
qualsevol assistència mèdica proporcionada per la sanitat pública, i 
assistència odontològica durant el primer any de tractament. 

 Assegurança d’accidents dels treballadors 
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13- Inscripcions 

Documentació necessària: 

 Butlleta d’inscripció 

 Originals fulles d’autoritzacions 

 Fotocòpia de la targeta sanitària 

 Fotocòpia del llibre de vacunacions 

 Foto del nen/a tamany carnet 

 

Com fer la inscripció: 
 
Via on-line :  Les inscripcions es podran realitzar a través de la nostra pàgina web, 
www.ambitescola.cat. Hi haurà documentació que s’haurà de fer entrega el 
primer dia de casal, o enviar-les via e-mail a : administració@ambitescola.cat , 
menys les autoritzacions que han de ser els originals 
 

Via presencial, : El full d’inscripció i els fulls d’autoritzacions els podreu descarregar 
a la pàgina web d’Àmbit Escola (www.ambitescola.cat). Aquesta 
documentació s’haurà d’entregar de manera presencial ja que ha d’anar 
signada pel pares, mares o tutors legals de cada criatura o enviar-se via  e-mail a : 
administració@ambitescola.cat, menys les autoritzacions que han de ser els 
originals. 

 



 

 
Casal Estiu 2019                                 Escola Lola Anglada TIANA                                                         42    
 

14.- Pagament 

El pagament de les setmanes contractades s’haurà de fer en el moment de la 
inscripció i en metàl·lic.  

 

Preus casal Matí Tot el dia ( menjador no inclòs) 

1 setmana 72,50€ 91,50€ 

2 setmanes 140,94€ 177,88€ 

3 setmanes 205,32€ 259,13€ 

4 setmanes 265,64€ 335,26€ 

5 setmanes 321,90€ 406,26€ 

6 setmanes 374,10€ 472,14€ 

7 setmanes 422,24€ 532,90€ 

 

 Les inscripcions tindran un 10% de descompte només en les dates 
assenyalades per Àmbit Escola. Descompte no aplicable a posteriors 
ampliacions de setmanes. 

 La inscripció de germans, tindrà un descompte addicional del 5%. No 
aplicable al servei de menjador, servei d’acollida matinal i la samarreta.  

 El preu per setmana del casal es va reduint a mida que s’incrementen el 
nombre de setmanes d’inscripció.  

 El preu d’un dia esporàdic:  

o Matí = 20,00€ 

o Mati i tarda = 24,00€ 

 El peu d’un dia esporàdic d’activitat nàutica o piscina:   

o Matí = 25,00€ 

o Mati i tarda = 28,00€ 

 El preu de l’acollida matinal és de 1`50€ per dia. 

 



 

 
Casal Estiu 2019                                 Escola Lola Anglada TIANA                                                         43    
 

15.- Reunió informativa 

La reunió informativa serà concretada  amb  l'AMPA de l'escola 

La informació i la documentació la podran trobar a la nostre web d’Àmbit escola. 

http://www.ambitescola.cat 
 

16.- Com rebre i donar informació durant el casal 
Durant el casal disposareu d’un telèfon i un correu per poder notificar possibles 
incidències. Cada matí i a cada campus, podreu notificar incidències de manera 
directe en l’espai de benvinguda que ofereixen els responsables de l’activitat.  

Qualsevol incidència que es produeixi en el campus, se us notificarà 
telefònicament de manera immediata. Si no és urgent, ho notificarà el 
responsable del casal al moment de recollir el vostre fill/a.  

 

17.- Reportatges fotogràfics 
 
A principis de cada setmana podreu trobar a la nostra pàgina web les fotografies 
de la setmana anterior, on veureu les diferents activitats que han anat realitzant 
els nens i nenes dels nostres casals. 

Per poder accedir-hi serà necessari una contrasenya que us serà entregada pel 
nostre coordinador/a 

 

18.- Enquesta de valoració del casal 
L'enquesta  la podran veure a la web d'Àmbit Escola, a l’apartat de les fotografies 
d’estiu. Aquesta enquesta tindrà diferents preguntes on les famílies amb els 
infants, hauran de respondre conjuntament. Gracies a aquestes enquestes 
podrem millorar el nostre servei adaptant-lo a les demandes i necessitats de les 
famílies. 

19.- Dades de contacte 

Per a contactar amb nosaltres es podrà fer per telèfon al 671248362 o un correu a 
administració@ambitescola.cat  


