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introducció
CASAL D’HIVERN 2021
Presentem la proposta general de CASALS
D’HIVERN.
La nostra proposta va sempre absolutament lligada a
la paraula: DIVERSIÓ. Per tant, la línia que
seguim durant la nostra organització ha de tenir
com a eix la diversió, comprovant de primera mà
com els participants gaudeixen i surten amb un
somriure i amb les ganes de voler tornar.
I com pilar imprescindible: els VALORS.
Aquest punt ens fa prendre’ns molt seriosament la
nostra tasca, ja que des del lleure i les activitats
lligades a l’educació no formal es poden treballar
aquests importantíssims valors socials humans que
ens permeten viure en societat de manera sana.
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Els objectius generals i
transversals que treballem són
els següents :
Educar des de l’ àmbit no formal. Treballar
els valors.
Descobrir les pròpies capacitats.
Experimentar usos i qualitats dels objectes.
Comunicar- se i socialitzar- se.
Aprendre a gestionar les pròpies emocions.
Alliberar les tensions i canalitzar els
conflictes.
Conviure i compartir activitats i interessos .

¿ quina metodologia utilit z em ?
Un cop queda patent el reconeixement a la importància del temps d’ oci infantil i juvenil com
a espai educatiu propi, s’ha pogut inserir més acuradament en la dinamització del
lleure i l’ educació . És per això que l' Animació Sociocultural Infantil i Juvenil és una forma
de transmetre, d’educar (sobretot en valors), d’entendre, de treballar i de percebre diferent; en
definitiva, una manera de viure el temps lliure per tal de potenciar la creativitat
i l’autocreixement participant activament.

D’ aquesta forma, la intervenció s'ha d'entendre com una manera d'educar mitjançant el lleure,
inserint en les necessitats emocionals dels nens i nenes. En aquest sentit, es procedeix
emprant una concepció de model educatiu que dona més prioritat a
indicadors
qualitatius que quantitatius.
El mètode, un cop posat en pràctica, es du a terme amb una filosofia humanista , on es creen
espais de comunicació, d'aprenentatge, d'oci, d'afecte, de trobada amb altres maneres de
veure la vida i en vers a l’ activitat que s’ estigui practicant
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L A NOSTR A METODOLOGI A :
Importànci a de les Rel acions Socioafectives.

Des de Paido creiem que la feina de l’educador ha ser molt acurada , ja que l’estimulació i la correcta
orientació de les relacions amb els altres serà clau pel creixement maduratiu dels menors .
El Joc com a pr incipal eina ed u cativ a.

A Paido creiem que el joc ha estat , i continua sent , un element fonamental en el
desenvolupament de les persones , imprescindible per a un creixement saludable i e n la
creació de vincles afectius enriquidors . És per això que el joc participatiu i inclusiu atén a la
diversitat (funcional , cultural , etc. ) interrelacionant alhora totes les realitats que hi conviuen
aconseguint una intervenció més enriquidora que dona resposta a les necessitats més
àmpliament .
Els Valors. Partint del Respect e.

La qüestió del respecte té tanta complexitat que des de Paido ens la prenem molt seriosament .
El concepte de respecte que cultivem des de Paido és aquell que entenem com una esfera que
es va ampliant dia rere dia , acompanyant al nen / a en a seva rutina de descobriment ; el rep i
l’ofereix com un ens transversal que forma part de la seva realitat i el seu món .
Control i Gestió de les pròpies Emocions.

L’últim pilar educatiu que cultivem a Paido és el de l’ autogestió de les emocions . En l’estudi
del cervell s’ ha comprovat que , tot i que els esquemes cerebrals estan interconnectats , la part
emocional respon més ràpid i amb més potència en situacions complicades pel subjecte
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D A TES I HOR A RIS
LA PROPOSTA DE DATES ÉS DEL 23 DE DESEMBRE AL 7 DE GENER . ÉS VALORARIEN ALTRES
PROPOSTES DE DIES.

LA DISTRIBUCIÓ PER SETMANES SERIA LA SEGÜENT:

Dijous, 23 de desembre
Divendres, 24 de desembre
Dilluns, 27 de desembre
Dimarts, 28 de desembre
Dimecres, 29 desembre
Dijous, 30 desembre
Divendres, 31 desembre

Dilluns, 3 de gener
Dimarts, 4 de gener
Dimecres, 5 de gener
Divendres, 7 de gener
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HI HA LA POSSIBILITAT D ’ ADAPTAR AQUEST HORARIS SEGONS LES NECESSITATS PRÒPIES .

PROPOSTA D’HORARIS GENERALS

9 a 11h • Activitats Esportiva
11 a 13h • Tallers Manuals
13 a 14h • Activitat Lúdica
Dins d’aquesta franja horari hi haurà temps per esmorzar.

A CTIVIT A TS

Activitat
Esportiva
Activitat
Creativa
Activitat
Lúdica
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Cada un dels activitat té una finalitat pròpia, amb un inici i un final en la mateixa jornada i
amb un/a monitor/a especialista en l’activitat a realitzar. Les activitats s’estructuren en
tallers de dues parts de 50 minuts per tal de fer-los més àgils i dinàmics. Entre part i part
descansarem i farem una estona de lleure on poder acabar tasques qui vulgui, esmorzar,
anar al bany,... i trencar amb la dinàmica per tal de poder començar la segona part,
relacionada amb la primera, però amb una dinàmica diferent que faci el taller més
engrescador.
L’objectiu principal de la proposta és oferir espais de lleure educatiu als infants del municipi
durant el període de vacances de Nadal on es puguin expressar a nivell artístic i/o motriu.

Activitat Esportiva
Els esports i jocs tenen com a finalitat oferir espais d’activitat física, esportiva, motiu i lúdica
als nens i nenes. Igual que els tallers artístics, cada grup d’edat treballarà de manera
diferent, encara que formin part d’un grup únic de treball.

Activitat Creativa
Els Tallers artístics tenen com a finalitat oferir espais d’expressió artística i creativa als
nenes i nenes relacionades amb el Nadal i els seus temes. La franja d’edat a la que s’ofereix
els tallers és àmplia (3-12 anys) però cada grup d’edats treballarà els aspectes creatius de
manera diferent, encara que formin part d’un grup únic de treball.

Activitat Lúdica
Proposem que Durant la ultima hora d’activitat fer unes activitats lúdiques amb material
alternatiu.
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objectius didàctics
¿ QUÈ

ENS PROPOSSEM ACONSEGUIR ?

Els jocs, dinàmiques i activitats que realitzarem durant el Casal tenen
com a objectiu principal que els nens i nenes gaudeixin totalment del
lleure adquirint valors i coneixements. Donat que aquest temps, com ja
s’ha dit aquí, si el sabem aprofitar i gaudir, té un gran valor educatiu i
contribueix de manera molt rellevant al seu creixement i la seva
constitució com a persones. Serà un espai on es té l’oportunitat de
treballar un gran seguit de qüestions importants. És per això que
paral·lelament a tot el que ja s’ ha comentat durant aquesta memòria, als
casals pretenem:
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DE QUÈ ENS ENC A RREGUEM ?
LA GESTIÓ DE TOT EL CASAL VA A CÀRREC DE PAIDO
Això suposa que PAIDO s' encarrega de:
- Realitzar les inscripcions i cobraments dels casals.
- Programar, planificar i executar el casal.
- Contractar al personal en funció dels Ratis.
- Supervisar la qualitat, seguretat i idoneïtat del casal.
- Realitzar les memòries.

La quantitat mínima de nen@s inscrits al casal per a la realització
del mateix és de 25 nen/ es a la setmana. Hi haurà un monitor/a per
a cada 10 nens/es.
Per al servei d’acollida és necessari un mínim de 5 nens/ es
per tal de poder realitzar el servei.
Aquestes ràtios poden variar en funció de les recomanacions que es
facin des del Departament de Salut de la Generalitat .
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Projec t Timeline
LA PREVISIÓ DE CALENDARI ORGANITZATIU PER AL CASALD'ESTIU
2021 ÉS EL SEGÜENT:
DATES

NOVEMBRE

13 D E DESEMBRE

DEL 14 AL 22 DE DESEMBRE

ACCIONS

INICI D' INSCRIPCIONS
PER LA WEB

TANCAMENT DEL
PERÍODE
D’ INSCRIPCIONS

PREPARATIUS FINALS (NO S'ACCEPTARÁN INSCRIPCIONS)
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preus del c A S A L
A continuació es mostren el preus generals del casal, i les possibles combinacions.

105 €

• Casal Complert (11 dies)

55 €

• 5 Dies de Casal

45€

• 3 Dies de Casal
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MESURES DE PROTECCIÓ
A conseqüència de l’expansió del COVID-19, Paido estableix les següents
accions i mesures que s'establirà en el casals, per tal de reforçar la
seguretat i la prevenció de la transmissió..

- Comunicació
simptomes per les
familíes

- Limitar la participació
segons disposició
d'espais
- Grups 10 nens/es x
educador
- Grups estables i
treball per grups

- Reconeixement de
salut abans d'accedir al
Casal (temperatura,
estat general, petit
qüestionari)
- Distribució de material
d'autoprotecció per
educadors
- Disposició de gel
desinfectat per
educadors o infants
- Mesures preventives:
Rentat de mans
Ventilació i desinfecció
d'espais

- Memòria i valoració de
les mesures adoptades
- Aplicació de mesures
de millora o correcció en
cas de detecció d'errors
o incidències
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AGRAÏMENTS
Estem molt agraïts de presentar la proposta de Casal de Nadal.
És una proposta nova, que pot encaixar en les peculiaritats de les vacances escolars
del Nadal.
Estem a la vostra disposició per qualsevol suggeriment o modificació del projecte, per
tal que s’adapti a les vostres necessitats i característiques.
Moltes gracies per la vostra atenció!!!
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