


  

 

  

  

PRESENTACIÓ:   
  

Lleure i Aventura és una entitat de serveis socioculturals i  

de dinamització dels temps lliure fundada fa més de 10 anys amb 

la intenció de ser una eina de recursos per les escoles de 

Catalunya. Durant aquests anys hem realitzat tot tipus de serveis 

per a escoles, ajuntaments, i altres entitats.  

  

Lleure i Aventura sorgeix per cobrir unes necessitats dins del món 

de lleure, col·laborant a nivell d’activitats de lleure amb escoles, 

associacions de pares i mares, diferents cases de colònies, entitats 

de lleure i del món educatiu.   

  

Amb voluntat educativa, apostant per la qualitat del nostre servei, 

i donant un tracte professional, humà i diferencial que ens pugui 

distingir dins dels serveis de lleure educatiu.  

  

A l’estar en constant creixement, creiem que la nostra part més 

important és la vessant humana dels nostres educadors, al ésser 

la translació de l’empresa davant del client, sent una peça clau 

dins de la nostra raó de ser.  

  

A Lleure i Aventura 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, 

esports i activitats de tots tipus.  

  

Us convidem a descobrir-lo!!!  
  

Entenem l'educació en el temps de lleure com:  
  

  

  



  

 

  

 A Lleure i Aventura  ens agrada la feina ben feta i de  

qualitat i per això ens caracteritzem per:  

  

PROXIMITAT que ens permet adaptar-nos a les necessitats i 

oportunitats del lloc on es desenvolupen les nostres activitats.  
  

EXPERIÈNCIA al ser una empresa de Lleure de proximitat ens 

permet tenir un gran coneixement de les escoles de la ciutat i de la seva 

comunitat educativa.  
  

TRACTE PERSONALITZAT la nostra proposta és un dels 

principals criteris de planificació, execució i sostenibilitat. Tenim especial 

cura en la selecció de 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.  
  

FLEXIBILITAT I PROGRAMACIONS A MIDA  
ens agrada dissenyar un casal d'estiu que sigui a mida dels seus destinataris.   

  

L'ORGANITZACIÓ una bona planificació i organització és 

garantia d'una feina ben feta. Les reunions de pares, la tramitació de 

permisos, la programació del casal i tot el que cal per a obtenir un bon 

resultat va a càrrec nostre.  
  



  

 

  

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!  
  

  

  

ADAPTACIÓ I COMPLIMENT DEL PROTOCOL  

ESPECÍFIC PER A CASALS D'ESTIU SUBJECTES 
A SITUACIÓ EPIDEMIOLÒGICA  

EL CASAL D'ESTIU 2020!!!  

     
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 



  

 

  

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.  

  

Actualment els casals d'estiu prenen un relleu especial en el 

context de la pandèmia per la COVID-19, sent una eina fonamental 

per ajudar a assumir i processar emocionalment les 

conseqüències i implicacions de la crisi, sent una eina 

recuperadora de la convivència presencial amb altres infants, 

permetent fer aprenentatges específics d'autoprotecció i nous 

hàbits.   

  

En aquest sentit l'educació en el lleure de l'estiu del 2020 és 

especialment rellevant en la fase post-confinament per a la 

infància i l'adolescència creant activitats d'educació en el lleure  

com més normalitzades millor, contribuint al benestar emociona 

d'infants i joves.  

  

QUE PRETENEM:  

Amb els nostres Casals d'Estiu pretenem gaudir d'uns dies ben 

especials amb els companys/es, fomentar l'aprenentatge a través 

del joc, treballar l'educació en valors, hàbits de respecte, ordre i 

higiene, fomentant el bon desenvolupament de les relacions 

interpersonals.  

  

A QUI VAN DIRIGITS  

Els nostres casals van dirigits a tots els nens i nenes des de P3 a 6è 

de Primària, elaborant una proposta educativa a mida adreçada a 

infants de 3 a 6 anys i altre a partir del 7 anys. Segons el nombre 

de participants inscrits i observant la distribució d'edats es faran 

el grups.  



  

 

  

  

QUÈ FAREM?  

Com a metodologia educativa pels nens i nenes més menuts 

proposem el centre d'interès i l'estructura general del casal 

seguirà un fil conductor. Aquest 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. Aquesta ambientació serà conduïda 

pels monitors caracteritzats setmanalment en diferents 

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

participin i siguin protagonistes de l'aventura.  

  

L'EQUIP D'EDUCADORS/ES I RÀTIO DE MONITORS/ES  

El nostre equip de monitors/es està composat per un director/a i 

un grup de monitors/es amb les titulacions necessàries segons 

normativa del Departament de Joventut de la Generalitat de 

Catalunya.  

  

L'equip de monitors serà el màxim heterogeni possible, és a dir, 

combinarà experiència, innovació, igualtat de sexes, coneixement 

de tècniques i un ampli ventall d'aptituds personals.  

  

Equip jove, amb persones obertes i amb nivells de maduresa 

personal elevat per poder mantenir un bon ambient de treball.  

  

La ràtio màxima: La ràtio màxima establerta pel casal és d’un/a 

monitor/a per cada 10 nens/es o fracció. En les setmanes en les 

que hi ha més alumnes o davant de possibles increments en les 

matriculacions, incorporem els monitors necessaris per cobrir la 

ràtio màxima.  

  



  

 

  

S'establiran grups de convivència de màxim 10 participants per 

cada monitor, el qual es relacionarà sempre amb el mateix grup 

d'infants, per tal de facilitar el distanciament físic i assegurant la 

traçabilitat i les mesures de protecció en cas d'algun infant 

simptomàtic.   
  

ELS GRUPS   

Cada edat té unes necessitats diferents i, per tant, les seves 

activitats han de ser específiques per a la seva edat. D’aquesta 

forma, proposem fer grups per edat en unitats de convivència de 

màxim 10 participants, on es treballaran activitats diferents:  

• El Casalet pels petitons de P3, P4 i P5.  

• El Casalot per alumnes de Primària.  

  

Dependent dels alumnes matriculats en cada grup es formaran 

diferents subgrups, tenint en compte l’edat dels nens.   

  

PLANIFICACIÓ HORÀRIA  

El casal d'estiu, 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.  

  

Aquest estiu, i com a mesura de garantia i prevenció, les activitats 

estaran condicionades a partir de diferents graelles que permetin 

identificar els diferents grups de convivència i l'espai que 

utilitzaran durant els diferents moments del dia.   

  



  

 

  

Dins de la planificació horària, s'instaurarà el rentat de mans 

sistemàtic, adaptant les activitats als horaris d'aquesta rutina.  
  

TIPOLOGIA DE LES ACTIVITATS  

Els matins són més dinàmics per treballar l'ambientació i adequar-

nos al bioritme dels infants.  

  

Les tardes, al ser el moment just després de dinar i de més calor, 

estan planejades de forma més relaxada i lliure.  

  

Un dia al casal  
  

Donem als alumnes 4 possibilitats de matriculació:  

• De 08:00h a 13:00h  

• De 08:00h a 15:00h  

• De 08:00h a 17:00h  

• De 08:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h   

  

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 amb les 

famílies amb el director per qualsevol observació que es vulgui fer.  

  

Aquest estiu s'establiran controls a les entrades i sortides del casal 

per poder efectuar les verificacions de temperatures i 

comprovació de símptomes  segons instruccions del Dept. de  

Salut.  

  



  

 

  

Presentació i activitats relacionades amb el centre 

d'interès del casal: És el moment de presentar la temàtica de la 

setmana i sempre en grups de convivència.  

  

Activitats de matí: Durant el matí farem diverses activitats 

dirigides com gimcanes, jocs d'aigua, taller, competicions i  

dinàmiques per grups on s'han de realitzar diferents proves i 

normalment tenen per objectiu descobrir alguna cosa relacionada 

amb el centre d'interès i sempre preservant el distanciament 

social marcat pel Dept. de Salut amb criteri educatiu.  

  

Cal tenir en compte que els jocs els farem segons les edats i 

desenvolupats per grups de la mateixa edat.  

  

Servei de menjador: El servei de menjador es durà a terme 

diàriament de dilluns a divendres durant les dates del casal entre 

les 13:00h i les 15:00h. Es realitzarà a les mateixes instal·lacions 

de l'escola i es mantindrà la mateixa empresa que realitza el 

menjador a l'escola amb el compliment estricte del protocol 

marcat pel PROCICAT.  

  

Activitats de tarda: Després de dinar, farem activitats relaxades 

per pair el dinar: jocs de taula, cinefòrum, conta contes, 

maquillatge, karaoke, realització de murals, teatre, 

expressió corporal, etc...  
  

La gran majoria seran activitats divertides i lúdiques dintre de 

l’aula o a l’exterior (però sempre a l’ombra per resguardar-nos del 

sol).  



  

 

  

  

Esports: Practicarem diferents esports sense contacte físic, ni 

proximitat del tronc superior i de les cares, salvaguardant el 

distanciament físic marcat, sempre a l'aire lliure, els quals ens 

permetran treballar el desenvolupament de les capacitats motrius 

dels infants a l'hora que aprenen normes de convivència amb el 

joc  

  
 

Torns Setmanals   

  

Del 29 de juny al 3 de juliol  

  

Del 7 al 10 de juliol  
  

Del 13 al 17 de juliol  
  

Del 20 al 24 de juliol  
  

Del 27 al 31 de juliol  
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