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Les activitats d’hivern 

Les activitats d’hivern pretenen oferir resposta a les necessitats que sorgeixen en els períodes de va-

cances escolars; quedant els infants i joves sense classes ni obligacions acadèmiques. Proposem un 

ventall d’activitats educatives, una experiència social, i un espai d’aprenentatges i valors. Ofereix als 

infants la possibilitat de realitzar activitats de lleure a prop del seu entorn habitual (escola, barri, població,...) 

amb l’objectiu que els infants i joves assoleixin uns aprenentatges que els acompanyin en el seu 

desenvolupament com a persona a partir de les mateixes activitats i vivències. Les activitats d’hivern 

proposen als infants un gran vental l d ’activitats de lleure de caire educatiu 

amb les que gaudir de les vacances d ’una forma divertida i participati-

va. 
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És una activitat extraordinària que té uns  pi lars bàsics : 
 

L’ infant  
El nostre model pedagògic està basat en el paradigma constructivista, pretén treballar el ser, 
el saber i el saber fer dels infants per tal de complementar el desenvolupament integral de 
l’infant. 
 
Partim de l’infant, dels seus interessos i capacitats per tal de garantir una programació d’activitats 
adaptada a les diferents edats i característiques individuals i col·lectives, vetllant en tot moment per 
un aprenentatge significatiu i vivencial. 
 
 

Educació/Valors/Activitats 
Es treballa en l ’educació en valors gràcies a una proposta educativa i d’activitats adequada 

i de qualitat. 
 

Els programes d ’activitats interdiscipl inaris garanteixen l’adquisició de valors i actituds com 

la cooperació, el treball en equip, la utopia, la iniciativa i, sobretot, la felicitat dels infants. 
 

Es realitzen sortides per l ’entorn proper al centre . 
 

S’esdevenen vincles afectius entre els infants o joves i amb l’equip de treball. 
 
 

La família i l’equip 
Entenem la participació de la família i l’equip de monitors/es com a agents educatius de l’infant.  

S’afavoreix la relació fluida entre les famílies i l’equip de monitors/es. 



Els objectius general 

 Les relacions humanes a través del joc. 
 Les activitats lúdiques amb contingut educatiu. 
 Pautes de comportament i actitud relacionades amb el fet de con-

viure amb el col·lectiu. 

Promoure 

 Les emocions, la creativitat i la participació 
 Les relacions i la convivència entre els companys 

Potenciar 

 Des de la possibilitat que ofereix el lleure en l’espai de vacances escolars 
 Des de les emocions, les actituds i els valors 

Educar 

Desenvolupar 

Adquirir 
 Competències globals en funció de les activitats practicades 

 Habilitats individuals de vida saludable 

 L’esperit crític constructiu, les inquietuds  i la capacitat d’expressió 
dels  sentiment per gaudir d’una bona comunicació i interacció 

Afavorir 
 La Intel·ligència emocional interpersonal 

 

 La inclusió de totes les nenes i els nens a les activitats, la 
cooperació,  el treball en grup i el procés de participació. 

Fomentar 



Els objectius específics 

 Constituir un equip qual if icat i el més proper possible als infants.  

 Reconèixer i qualificar la seva tasca educativa. 

  Treballar en la formació dels equips amb l’objectiu d’augmentar la qualitat dels casals.. 

Respecte als monitors/es 

Respecte als participants 
•      Arribar a tots els infants que vulguin fer ús de l’activitat. 

 Fer una proposta d’objectius i de mitjans educatius adequats per a 

cada edat. 

 Aconseguir el benestar i la felic itat dels infants  

Respecte al global de l ’activitat 

 

 Donar un servei de qual itat , adaptat a les necessitats de les famílies  

         i dels participants. 

 Dotar a l’activitat dels recursos i estris necessaris per dur-la a terme. 



Activitats d’hivern. Centre d’interès 
La metodologia de treball a les activitats d’hivern tindrà una base de proposta diària. Es desenvolupen durant 
tot el període de vacances escolars, pactant-se amb cada AMPA/Escola el calendari d’aplicació. 
 

El centre d’interès funciona com a fil conductor a partir del qual es vertebren els aprenentatges i les activitats i 
parteix de la curiositat i vitalitat dels infants i de la fascinació que senten pels contes i els personatges fantàstics. 

Treballem un Centre d’Interès durant tot el Casal però  cada dia tindrà un eix d ’activitats es-
pecíf ic. D’aquesta manera fem possible que tots els nens/es visquin una història complerta independent-

ment dels dies  que  s’inscriguin. 
 
  

 
 

 

 
L ’Emoció del Nadal 

Mostra de grael les id ’activitats segons centre d ’ interès 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

     

 

 

 
 

 

 
 

 

 

     

 

 

  

 



Sostenibi l itat 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 



Serveis i Horaris 

A les activitats d’hivern s’ofereix un seguit de Serveis i moments diferenciats: 
 
 

 

 

És un espai on els nens i nenes poden esmorzar (que cal portar de casa) i gaudir d’un 

entorn tranquil per jugar, llegir i dibuixar entre d’altres, abans de l’inici de les activitats 

pròpies del Casal. Cal inscripció prèvia per poder preveure el personal necessari. 

Originàriament els casals només s’oferien en aquest horari. Actualment segueix 

sent l’eix i la raó de ser dels casals, i on es desenvolupen les activitats principals. 

Aquestes es duen a terme segons les agrupacions d’edats de cada tipus de casal. 

Alimentació amb cuina pròpia o mitjançant càtering (en funció de la viabilitat del mateix), 
amb els següents trets genèrics característics: 
Després de dinar els més petits (P3 a 1r) aprofiten l’estona més tranquil·la i relaxada del 
dia per gaudir d’un moment de calma amb jocs i racons. 
Els nens/es de 2n a 6è poden gaudir de l’espai  lectura i jocs de taula, i descansar una 

estona després de l’àpat. 

Es treballaran diferents àmbits i activitats  amb els nens/es de P3 a 6è, tot des de la 

perspectiva del lleure educatiu. Tenint en compte les característiques d’aquesta franja 

horària (inscripció heterogènia per edats i grups d’inscripció més reduïts), el marc genèric anirà 

emmarcat sobre quatre eixos: Educació Emocional, Cooperació, Educació Alimentària, Educació 

Ambiental. 



Fases del projecte 

Fase en què es realitzarà la planificació del Projecte d’activitats d’hivern 2019 

 

Període:  mesos d’octubre a desembre. 

Tota proposta requereix unes fases de planificació, comunicació, execució i avaluació. L ’or-
ganització de les activitats d’hivern, tot i desenvolupar-se en un període concret, implica 
que el desenvolupament d’aquestes fases.  

Fase en què es llançarà tota la informació de l’oferta i s’obrirà el procés 

d’inscripció a les activitats d’hivern. 

 

Període:  meitat del mes de novembre 

Fase on es durà a terme les activitats d’hivern, on s’organitzarà una forma-

ció inicial, es realitzaran reunions de seguiment i es portarà un con-

trol dels tècnics de cada una de les activitats. Durant aquesta fase es 

realitzarà una avaluació continuada. 

  

Període: del 23 de desembre al 3 de gener 

Al finalitzar les activitats d’hivern, es realitzarà una anàlisi i interpreta-

ció dels diferents indicadors recollits a través de les memòries i En-

questes de Valoració realitzades per les famílies inscrites. Aquesta ava-

luació servirà per millorar el servei. 

 

Període: gener 



Estructura i equip 

Són diversos els agents implicats en el projecte de Casals d ’Estiu, cadascú amb les seves funcions i 
responsabilitats, establint una organització al servei del projecte i els seus destinataris: 
 

La coordinació general de Casals  lidera i és el motor principal del projecte, especialment en la fase de pla-
nificació, on tot i tenir suports, gran pes de la feina recau sobre aquesta. És per això que es treballa tot 
l’any per dur a terme la proposta de Casals. 
És la persona que aglutina totes les propostes de millora i dissenya la proposta final. Té la responsabilitat de 
temporitzar totes les tasques relatives al projecte, i fomentar la participació de tot el personal relacionat amb 
el projecte, especialment amb les coordinacions de centre, per enriquir i enfortir anualment la proposta. 

La coordinació general de casals  



 

La coordinació és la figura clau en l’aplicació del projecte de Casals a la cada Escola. La coordinació del Casal ha 
de disposar d’espais suficients per poder realitzar una correcta supervisió i seguiment del casal. 

 

El grup de programadors és l’ànima dels Casals. Són un grup de monitors/es amb molta experiència en dife-
rents grups d’edats. Són personal encarregat de desenvolupar la proposta de les activitats dels Casals . Són els en-
carregats de proposar Centres d’Interès, Activitats, de cercar excursions i cloendes, així com de desenvolupar 
les fitxes tècniques de cada activitat, que seran un element molt important en l’avaluació posterior i formula-
ció de propostes de millora. 

  

Pels Casals  cerquem un perfil de monitor/a que sigui molt dinàmic, ja que el ritme de casals és molt intens, i 
perquè els nens/es gaudeixin cal monitors/es molt actius i amb molta energia. En la selecció del personal po-
den tenir preferència els que ja treballen al llarg del curs a l’Escola, sempre que compleixin amb els requisits 
esmentats, sobretot per les edats d’Educació Infantil, on és un valor afegit mantenir algun dels referents els nens/
es han tingut al llarg del curs.  
   

La coordinació de centre 

L ’equip de programadors/es 

L ’equip de monitors/es  



Com a estructura interna també quedarien aquells Departaments que ajuden a garantir el correcte desen-
volupament formal del projecte de Casals.  Són tot Departaments propis de Fundesplai amb els que garan-
tim agilitat i personalització del servei. 

  

 

Estructura interna indirecta  



Pressupost: 

Casal matí de 9 a 13   15€ 

Casal amb menjador de 9 a 15h 21.50€ 

Casal tot el dia de 9 a 16:30h  24.50€ 

 

Casal matí de 9 a 13h   79€    

Casal amb menjador de 9 a 15h 122€   

Casal tot el dia de 9 a 16:30h  143€   

 

Casal matí de 9 a 13h   53€   

Casal amb menjador de 9 a 15h 80€   

Casal tot el dia de 9 a 16:30h  92€   

 

Casal matí de 9 a 13h   40€ 

Casal amb menjador de 9 a 15h 60€ 

Casal tot el dia de 9 a 16:30h  69€ 


