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Introducció
Presentem la proposta general de
CASALS DE PRIMAVERA I D’ESTIU.
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.

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.
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¿ Quina metodologia utilitzem?
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’ auto creixement, 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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LA NOSTRA METODOLOGIA:
Importància de les Relacions 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 principal eina educativa.
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 en 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 Respecte.
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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CENTRES D’INTERÈS
UN CASAL DIFERENT
Cada casal té una guia o temàtica que defineix el centre d’interès al voltant del qual
giraran les activitats. Es faran activitats variades de tipus esportiu, lúdic i cultural que es
definiran al llarg de la proposta que presentem, totes al voltant de la temàtica central que
donarà un sentit de globalitat al casal.
Per tant, a totes les temàtiques hi haurà un Centre d’Interès envoltat d’objectius
pedagògics i educatius que aniran lligats als mateixos objectius abans esmentats.
Amb aquesta eina es desenvolupa el fet de relacionar-se divertint-se i aprenent, ja que,
mitjançant el Centre d’Interès es poden expressar en termes que els hi sonen propers jugant
dins d’un món que fa dels casals allò especial que sempre es sol recordar.
Pel que fa als Centres d’Interès dir també que són eines molt constructives a l’hora d’organitzar
l’estructura dels jocs i les activitats. La dinàmica es veurà transportada mitjançant la trama a
que estarà lligat el propi centre d’interès i a la qüestió relacionada amb l’ eix d’ animació que es
treballarà a cada setmana.

A C TI VI T A T S

Per tal de complimentar l’oferta de Centres d’Interès plantegem tota una sèrie d’activitats
variades que anirem ajustant a cada Casal i a cada grup o perfil de nens i nenes, apropant així
de manera més precisa les activitats de caire més concret. Principalment, les activitats les
englobem en:
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ACTIVITATS ARTÍSTIQUES
Sempre es realitzen activitats manuals i artístiques on els nens/ es puguin desenvolupar la seva
part més creativa. Es poden realitzar activitats com:
Tallers manuals
( dibuix i pintura, modelatge, retallables, etc).
Tallers de disfresses.
Tallers de maquillatge.
Tallers de teatre o expressió corporal.
Tallers de música.
Tallers de dansa.

ACTIVITATS ESPORTIVES
L’activitat esportiva esdevé clau per tal de que els nens i nenes canalitzin les seves energies i
es puguin expressar amb el cos i el moviment. De passada contribuïm al seu desenvolupament
físic i motor. Les activitats que es poden fer en aquest àmbit són:
Esports d’equip.
Esports individuals.
Esports de raqueta.
Esports tradicionals i d’ arreu del món.
Jocs esportius.

ACTIVITATS DE JOC
Jugar per jugar, sense pretendre un
objectiu esportiu ni artístic també
forma part de l’activitat del casal.
Gaudir de jugar a jocs tradicionals,
inventats, fer festes i gimcanes, etc.
Tota una sèrie d’activitats lúdiques
on els nens i nenes gaudeixen,
s’expressin, aprenguin a relacionarse, assimilar límits, etc... i tot això
jugant! Dins d’ aquest bloc trobem:
Jocs tradicionals
Jocs d’arreu del món.
Gimcanes.
Festes.
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SORTIDES SETMANALS
Si les condicions sanitàries ho permeten, cada setmana els
nens i nens surten del recinte escolar, al menys un dia.
Aquestes sortides poden ser de diferents tipus en funció del
preu del casal. Algunes seran sortides sense autocar, que es
realitzen caminant a espais interessants que puguin haver al
voltant del centre educatiu com parcs, zones verdes,
biblioteques, poliesportius, llocs a visitar (teatres, museus, etc.)
que no suposin un cost afegit. I d’altres sortides seran amb
autocar als espais únics i especials de Barcelona com,
Cosmocaixa, Catalunya en Miniatura...
A cada casal adaptem les sortides a la demanda que faci
l’AMPA o centre educatiu. Els preus varien en funció del tipus
de sortides que es vulguin realitzar.

L A N IT AL C E N T R E
Hi ha la possibilitat de realitzar una jornada de nit festiva!! Els nens i nenes tornen a l’escola a les 8
del vespre, ens organitzem per sopar i dormir ( cadascú es porta el seu sopar), sopem plegats, fem
jocs de nit i dormim al centre. Al matí esmorzem plegats i iniciem un nou dia de casal. Aquesta
activitat té un cost afegit que poden pagar els nenes i nenes que es vulguin quedarà dormir o que
podem aplicar al preu de la inscripció de tothom.

ACTIVITATS D'AI G UA
Cada dia es realitzen jocs d’ aigua
abans de marxar a dinar. Els nens i
nenes necessiten refrescar- se i és un
espai de joc que gaudeixen molt.
Hi ha l’opció d’un dia la setmana de
piscina en aquelles poblacions que hi
puguin accedir.

FESTES
Tots els casals tenen festes amb
gimcanes, exposició de treballs fets,
balls, festes amb inflables, jocs gegants
i festa de l’escuma, etc.
( tot inclòs en el preu base).
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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 QUÉ ENS ENCARREGUEM ?
LA GESTIÓ DE TOT EL CASAL VA A CÀRREC DE PAI D O
Això suposa que PAIDO s' encarrega de:
-

Realitzar les inscripcions i cobraments.

-

Programar, planificar i executar el casal.

-

Contractar al personal en funció dels Ratis.

-

Supervisar la qualitat, seguretat i idoneïtat del casal.

-

Realitzar les memòries.

PAIDO aporta a l’AMPA 1 euro de cada inscripció com a reconeixement de la
seva responsabilitat i implicació en la realització del servei. (inscripció per cada
nen/a mínim de dues setmanes).
La quantitat mínima de nen@s inscrits al casal per a la realització del mateix és
de 20 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.
Per al servei de menjador cal un mínim de 20 nens/es donat que el càtering no
serveix per a menys.
Per al servei de tarda cal un mínim de 10 nens/ es .
Aquestes ràtios poden variar en funció de les recomanacions que es facin des del
Departament de Salut de la Generalitat
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CASAL PRIMAVERA
Dates i Horaris
Les dates en les que es realitzaria el casal
serien:

De dilluns 11/04 a dijous 14/04.
Un total de 4 dies d’ activitat.
El horari que creiem oportú per realitzar aquest
casal és de 9 a 14h.
Acollida opcional de 8h a 9h.

Activitats
Allò que principalment farem al casal és divertirnos, jugar i gaudir dels període de vacances al
màxim.
Per tal de fer-ho possible farem activitats diverses
on els nens i nens entrin en contacte amb la
natura, amb el seu cos i amb la creació artística.
Per tal de fer-ho el màxim d’engrescador emprarem
diferents espais: l’escola, parcs públics i espais
naturals.
Proposem un casal molt variat, amb activitats
diverses i el màxim d’engrescadores.

Tenim una programació comú per a
tots els grups d’edat però s’adaptarà
l’activitat a les característiques de cada
grup..
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PROPOSTA ACTIVITATS
PREUS DEL CASAL DE PRIMAVERA
PREUS D EL CASAL
CASAL COMPLERT DE 9h a 14h

50 €

SERV E I D 'A COLLI DA 8- 9H

14 €

*

EL CASAL S’OBRIRÀ AMB UN MÍNIM DE 12 NENS/ ES INSCRITS

*

EL SERVEI D’ACOLLIDA S ’OBRIRÀ AMB UN MÍNIM DE 5 NENS

PREUS PER DIES AÏLLATS
CA SA L D E 9- 14H

15 €/ DIA

SERV EI D' AC OLLI DA 8- 9H

4 €/ DIA
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CASAL D’ESTIU
Dates i Horaris
LA PROPOSTA DE DATES ÉS DEL

SETEMBRE

27 DE JUNY AL 29 DE JULIOL, I

DEL

5 AL 9 DE

DE 2022 . ÉS VALORARIEN ALTRES PROPOSTES DE DIES.

LA DISTRIBUCIÓ PER SETMANES SERIA LA SEGÜENT:

SETMANA 1

DEL 27 JUNY AL 1 DE JULIOL

SETMANA 2

DEL 4 AL 8 DE JULIOL

SETMANA 3

DEL 11 AL 15 DE JULIOL

SETMANA 4

DEL 18 AL 22 DE JULIOL

SETMANA 5

DEL 25 AL 29 DE JULIOL

SETMANA 6

DEL 5 AL 9 DE SETEMBRE

HI HA LA POSSIBILITAT D ’ ADAPTAR AQUEST HORARIS SEGONS LES NECESSITATS PRÒPIES .

PROPOSTA D’HORARIS GENERALS

9-13:30H

13:30-15H
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PREUS CASAL ESTIU
PREUS ORIENTATIUS
H O R A R I : D E 9h A 13:30h

/13:30h A 15H / 15H A 17H

HORARI

PREU Inscripció / Setmana

De 8h A 9h

15,00 €

De 9h a 13:30h

60,00 €

De 13:30h a 15h

38,00 €

(inclou menú)

16,00 €

De 15h a 17h

PREUS ORIENTATIUS
H OR ARI: DE 9h A 14h /14h A 15h / 15h A 17h

HORARI

PREU Inscripció / Setmana

De 8h A 9h

15,00 €

De 9h a 14h

65,00 €

De 14:00 a 15h

36,00 €

(inclou menú)

De 15h a 17h

16,00 €
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Acti vitat s i descompt es
ACTIVITATS INCLOSES EN EL PREU DE LAPROPOSTA BASE
-

Activitats lúdiques i educatives al centre
1 Festa d’inflables
1 Festa de l’aigua i l’escuma
Samarreta per inscripció
Polsera de seguretat per inscripció
Assegurança d’accidents per nen-a

DESCOMPTES
-

-

El 5% de descompte al segon i següents germans sobre el preu de casal de matí.

El 5% de descompte per a inscripcions de 4 o més setmanes sobre el preu de matí.
DESCOMPTES NO ACUMULABLES
En cas de voler fer descomptes especials als socis de l’ AMPA s’ acordaran les condicions
amb cada AMPA.
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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
Des de l’equip tècnic que treballa a paido, volem agrair l’oportunitat de poder
presentar aquest projecte .
també volem fer-vos arribar les ganes per poder dur a terme aquest casal
d’estiu per fer que nens i nenes passin unes vacances divertides i , sobretot,
segueixin aprenent i jugant.
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