CASALET DE JUNY 2018/19

AMPA LES FLANDES

PRESENTACIÓ

aula2 som una entitat de serveis socioculturals i de dinamització del temps lliure, que va ser
fundada fa més de 45 anys amb la intenció de ser una eina de recursos per a les institucions
educatives del nostre país. Durant aquests anys hem realitzat tot tipus de serveis per a
escoles, ajuntaments i altres entitats.
Els canvis i l’evolució en la societat actual han fet necessari la creació de diferents espais de
lleure per als infants que siguin un complement per a l’escola o l’educació de les famílies.
Entenem l’educació en el temps de lleure com:

L’aprenentatge a través
del joc

La
convivència

El joc és l’activitat natural dels nens i nenes, a través d’ell
aconseguim que l’aprenentatge es faci d’una manera
inconscient i significativa.
És un valor primordial en tota societat desenvolupada.
Potenciant la construcció de la pròpia identitat essent
conscient que hi ha altres identitats i la necessitat de saber
relacionar-se amb els altres.

A partir de materials naturals i quotidians. D’aquesta

L’experimentació i els
sentits

manera facilitem la comprensió del món que ens envolta.
Adaptant l’aprenentatge a la percepció dels infants i
incentivant la curiositat que es desprèn d’aquests per mitjà
de l’observació i la manipulació.

Una educació
igualitària

Potenciem la participació activa de tots els infants per
aconseguir la igualtat d’oportunitats.

Reconeixem la

Cada individu és únic i irrepetible i valorem i potenciem les

individualitat

seves capacitats.
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PER QUÈ AULA2
A aula2 ens agrada la feina ben feta i de qualitat i per això ens caracteritzem per:

L’EXPERIÈNCIA

els més de 45 anys de dedicació en el món del lleure i

educació ens permeten oferir qualitat i professionalitat per dur a terme un servei d’aquestes
característiques.

EL TRACTE PERSONALITZAT

la nostra manera de fer

parteix del contacte continu entre la part promotora i l’organitzadora de les activitats

FLEXIBILITAT I PROGRAMACIONS A MIDA ens agrada
dissenyar el casal que sigui a mida dels seus destinataris. És per això que a partir d’una proposta
es van perfilant i teixint la planificació definitiva.

ELS NENS I LES NENES SÓN LES PROTAGONISTES

tota la feina

realitzada a aula2 es basa amb la premissa que els infants són els veritables protagonistes.

L'ORGANITZACIÓ una bona planificació i organització és garantia
d'una feina ben feta. Les reunions de pares, la tramitació dels permisos, la programació de les
activitats i tot el que cal per a obtenir un bon resultat va a càrrec nostre.

EL SEGUIMENT EDUCATIU

l’equip pedagògic d’aula2 vetlla pel bon

funcionament i la qualitat de les activitats.
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CASALET DE JUNY

Entenem el Casalet com una resposta a la demanda social actual en la que és imprescindible
poder fer compatible i compaginar la vida laboral de les famílies amb la jornada intensiva
del mes de juny de les escoles. Així doncs, entenem que a part de poder complir aquestes
necessitats, s’aprofita perquè sigui una experiència positiva, enriquidora i inoblidable per als
infants, tot començant l’inici de l’estiu de manera lúdica a prop del seu entorn habitual.
El casalet va dirigit a tots els nens i nenes que hagin cursat des de P3 a 6è de primària. Segons
el nombre de participants inscrits i observant la distribució d’edats es faran els grups.
Els nostres objectius són:
-

Fomentar l’aprenentatge a partir del joc.

-

Despertar l’interès per la lectura.

-

Conèixer el viatge del Petit Príncep.

-

Treballar els hàbits de respecte, ordre i higiene.

-

Fomentar el bon desenvolupament de les relacions interpersonals.

4

QUÈ FAREM ?
L’estructura general del Casalet seguirà un fil conductor, una ambientació que proposarem.
Aquesta permet facilitar que el nen/a s’integri en el Casalet i el faci seu, a la vegada que les
activitats tinguin un sentit entre elles. El fil conductor, doncs ajudarà a que els nens i nenes
es puguin implicar encara més en les activitats. Aquesta ambientació serà conduïda pels
monitors que motivaran al grup i faran que els nens i nenes participin i siguin protagonistes
de l’aventura triada.
Davant d’aquesta perspectiva us proposem la següent ambientació:

El Viatge del Petit Príncep
El Petit Príncep és la història d'un jovenet que viu a l'asteroide B612 tot sol, cuida tres volcans
i una rosa. Però el nostre personatge es disposa a conèixer altres planetes i asteroides. Entre
els descobriments que fa el Petit Príncep sobre el món dels homes adults hi ha un geògraf
que no surt mai del seu planeta, un divertit rei que mana despòticament sobre un asteroide
encara més minúscul on amb prou feines cap la seva capa, un vanitós, un avorrit que només
sent les lloances, un bevedor que beu per oblidar que beu, un home de negocis que compta
estels i un fanaler que ha entrat en un curiós i absurd cercle. Us agradaria conèixer el viatge
del Petit Príncep?
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PLANIFICACIÓ HORÀRIA
Pretenem que la programació sigui variada i motivadora per als infants en la que integri
diferents tipologies d’activitats i dinàmiques.

A continuació us adjuntem un exemple de planificació setmanal d’activitats. Aquesta
planificació horària és orientativa, la definitiva es perfilarà un cop es conegui la distribució
per grups dels nens i nenes.

Dilluns 10

Dimarts 11

Dimecres 12

15:30
15:45

Dijous 13

Divendres 14

Benvinguda i presentació
El narrador i

L’asteroide B 612

el Petit

Els baobabs, els

L’asteroide

L’asteroide

volcans i la rosa

del rei

del vanitós

Príncep
17:00

Recollida i comiat

Dilluns 17

Dimarts 18

15:30
15:45

Dimecres 19

Dijous 20

Divendres 21

Festa final

Benvinguda i presentació
L’asteroide del

L’asteroide

L’asteroide del

Arribada a la

geògraf

de l’home de

fanalet

Terra

negocis
17:00

Recollida i comiat
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Tipologia de les activitats

Benvinguda: És la primera estona en la que els participants van entrant al casalet i els
monitors/es poden anar passant llista. També serà el moment de fer la presentació de
l’activitat del dia
Activitat diària: cada dia coneixerem una part de les aventures del Petit Príncep durant els
seus viatges. L’asteroide del rei, on la seva lògica és “regnar per damunt de”; l'asteroide de
l'home ocupat de coses serioses que compta els estels i que no deixa de repetir «sóc un home
seriós, jo»; L'asteroide de l'encenedor de fanals, l'únic que no sembla ridícul al Petit Príncep
«perquè s'ocupa de coses per a d'altres i no per a ell mateix» i finalment, la Terra, que és el
major planeta i que conté «dos mil milions de persones grans».
Seran activitats adaptades a cada edat on la participació i la imaginació dels infants són
elements claus. Potenciarem la creativitat, la cooperació i l’esperit crític durant tots els dies.
Recollida i comiat: És el moment de recollir tots els jocs, joguines i diferents materials que
hem utilitzat i acomiadar-nos fins al proper dia.
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PROPOSTA ECONÒMICA
Dates
▪

Del 10 al 21 de juny

Què inclou?
▪

Servei de monitors/es tota l’activitat.

▪

Un director/coordinador de l’activitat.

▪

Programació de totes les activitats.

▪

Material de totes les activitats.

▪

Assegurança d’accidents i responsabilitat civil.

▪

Exempts d’IVA

▪

Molta il·lusió i ganes de treballar perquè creiem en el que fem.

Cost total

Horari

Cost per nen/a

Esporàdic

15:30 a 17:00

60 € (no socis)

6,5 € (no socis)

50 € (socis)

5,5 € (socis)

El mínim del servei són 25 nens i nenes, en cas de no arribar als mínims, el preu es podria
veure afectat.
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