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1. PRESENTACIÓ
Dayanis Guerra Carballoso és una empresa amb 6 anys d’experiència en serveis
esportius i de lleure per infants amb seu a Cerdanyola del Vallès.
Empresa adreçada a les activitats extraescolars a quatre centres de Cerdanyola del
Vallès: Escola Turó de Guiera, Escola Saltells, Escola Serraparera, Institut Gorgs.
Ara us fem arribar una proposta de casal de nadal, recolzada per un equip de
professionals de l’esport i del lleure, amb un gran bagatge i disposats a fer que les
vostres idees es facin realitat. Tenim la seguretat i el coneixement de fer una feina ben
feta, durant la qual tant infants, com joves i adults, gaudirem de un seguit d’activitats,
on l’aprenentatge, el dinamisme i la diversió, es donen la mà.
Hem de tenir present que l’educació en el lleure constitueix un dels complements
fonamentals de la família i de l’escola, i pot ser l’àmbit on realitzar moltes aspiracions i
projectes, ja que contempla tots els aspectes de la persona: les actituds, els valors, les
relacions socials... És per això que val la pena potenciar i aprofitar aquest espai temps
per poder-ne gaudir.
Entenem l’educació en el lleure i de l’oci com una experiència humana, lliure, amb una
finalitat en sí mateixa i que ajudi el desenvolupament i el creixement de l’infant o del
jove.
Des de la perspectiva de l’educació humanista apostem per una educació en la que el
participant n’és el protagonista. El creixement, la responsabilitat, l’esperit crític i
l’autonomia de la persona, són alguns dels efectes més evidents de la participació en un
bon projecte d’educació en el lleure basat en l’humanisme.
Aconseguirem treure el màxim profit del temps que decideixis compartir amb nosaltres.
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2. PLANTEJAMENT PEDAGÒGIC
2.1. Objectius generals del projecte
- Consolidar els casals de nadal com una oferta educativa de qualitat durant les
vacances de nadal.
- Continuar amb la tasca educativa que es desenvolupa durant tot l’any a les
activitats extraescolars. A més els nostres monitors d’extraescolars seran els
monitors del casal de nadal.
- Continuar amb la tasca socialitzadora que es duu a terme a l’escola.
- Crear un espai on els nens/es es relacionin amb altres nens/es, ja que el casal esta
obert a tots els infants entre 3 i 12 anys.
- Tractar els valors positius que transmet la pràctica esportiva, com són els hàbits
saludables, el treball en equip, els respecte dels companys, de l’entorn, de les
normes, del joc net, etc.
- Fomentar la socialització dels infants i l’ús de la llengua Catalana
- Facilitar la descoberta de l’entorn proper, treballant actituds de respecte vers el
medi natural.
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2.2. Objectius específics
- Ajudar als nens/es a aconseguir cada cop més un més alt nivell. d’autonomia
personal i l’adquisició de bons hàbits.
- Potenciar la imaginació i la creativitat dels infants.
- Fomentar una educació no sexista, educar en la igualtat.
- Mostrar actituds de respecte, conservació i ús correcte dels recursos materials.
- Fomentar la sensació de grup, i per tant, el saber conviure i relacionar-se amb els
altres.
- Ajudar als nens/es a conèixer més la natura, i per tant, aprendre a conservar-la.
- Fomentar la convivència i la tolerància respecte a les cultures i races diferents.
- Reconèixer el dret a la diferència.
- Contribuir al creixement integral d’infants, formant-los com a futurs ciutadans
compromesos i integrals.
- Conèixer i consolidar les tradicions nadalenques.
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3. ORGANITZACIÓ
3.1. Perfil dels monitors i responsabilitats
-

Major d’edat
Amb títol de monitor i experiència en el camp de l’educació en el lleure
Obert, actiu, emprenedor i amb predisposició per treballar amb nens/es
En cas d’activitats esportives, titulació segons marqui la legislació vigent (llei
3/2008).
- Responsable de:
 Condicionar l’espai pel bon funcionament de les activitats i del centre
d’interès.
 Planificació del casal i redactar el llistat de material necessari.
 Fer revisió diària de les activitats
 Control d’assistència dels nens i joves participants
 Tenir cura del material del casal i l’espai on es realitza

3.2. Perfil del coordinador i responsabilitats
- Major d’edat
- Amb títol de director de lleure i experiència com a coordinador responsable
d’activitats
- Obert, actiu, emprenedor, segur, responsable, organitzat i amb predisposició per
treballar amb nens/es.
- Responsable de:
 Representar l’equip de monitors.
 Funcionament global del casal i seguiment econòmic
 Tenir preparat i anar renovant el material que s’utilitzarà.
 Establir el marc normatiu que faciliti la vida quotidiana del grup
 Coordinar l’elaboració de la programació
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3.3. Nombre de monitors
El nombre de monitors vindrà determinat per la legislació vigent actualment (decret
137/2003).

3.4. Contractació
La totalitat dels monitors i directors que treballin durant el casal de nadal ho faran
mitjançant contracte laboral. Serà la mateixa empresa Dayanis Guerra Carballoso la
que contracti al personal necessari per desenvolupar les activitats. Els monitors
treballen durant tot el curs a les activitats extraescolars que organitza la mateixa
empresa als quatre centres que gestiona a Cerdanyola del Vallès.

3.5. Participants
Aquest any obrim el casal fins a 100 places per nens/es i joves de 3 a 12 any. En el
supòsit ideal del 100% d’ocupació, el casal estarà dividit en 3 grups d’edats:
- Petits: Entre 3 i 5 anys
- Mitjans: Entre 6 i 8 anys
- Grans: Entre 9 i 12 anys
Els participants del casal amb alguna necessitat específica, abans de fer la inscripció,
s'hauran de posar en contacte amb la comissió d'extraescolars (empresa-ampa), per
tal de poder fer-ne una valoració prèvia.

3.6. Marc legal
 Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les
quals participen menors de 18 anys.
 Llei 3/2008 de l'exercici de les professions de l'esport, modificada per la llei
7/2015
 Llei de protecció de dades
 Llei de dret d’imatge
 Tots els participants del casal estaran cobert per una assegurança d’accidents
que els hi cobrirà en cas d’atenció sanitària.
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 L’empresa Dayanis Guerra Carballoso també disposa d’una pòlissa de
Responsabilitat Civil actualitzada amb la normativa vigent
(150.000,00€/víctima i 1.200.000,00€/sinistre).

3.7. Organigrama
AMPA TURÓ DE GUIERA / DAYANIS GUERRA CARBALLOSO

COORDINADOR / DIRECTOR LLEURE

EQUIP DE MONITORS

4. PROGRAMACIÓ
El casal de nadal tindrà una durada de 2 setmanes, del 27 al 30 de Desembre i del 2 al 5
de Gener.
També teniu la possibilitat de fer dies puntuals.
El dia 5 de Gener les activitats finalitzaran a les 15:00 amb motiu de la cavalcada de reis.
Les inscripcions es faran del 24 de Novembre al 9 de Desembre , amb fitxa presencial
(disponible a l’AMPA i pàgina web de l’AMPA) i via formulari online.

4.1. Centre d’interès
El nadal serà el nostre centre d’interès. Farem tallers i activitats nadalenques per
conèixer i consolidar els esdeveniments nadalencs
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4.2. Programació setmanal del casal
(Aquesta programació variarà en funció de les edats, el nombre de grups i
climatologia)

1ª setmana Dimarts
Matí
Taller
nadalenc
+
Joc esportiu

Dimecres

Tarda

Taller
nadalenc

Taller
nadalenc

2ª setmana
Matí

Dilluns
Taller
nadalenc
+
Joc esportiu

Dimarts

Tarda

Taller
nadalenc

Taller
nadalenc

Sortida pista
de gel

Dijous
Taller
nadalenc
+
Joc esportiu

Taller
nadalenc

Divendres
Piscina de
Guiera

Visionat
d’una
pel·licula

Dimecres
Dijous
Taller
Sortida pista
nadalenc
Piscina de
de gel
+
Guiera
Joc esportiu

Taller
nadalenc

Visionat d’una
pel·licula
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4.3. Activitats conjuntes
Com que els centres d’interès que faran servir tots els grups partiran d’un mateix
tema, això permetrà fer activitats conjuntes de tots els grups d’edats del Casal.
Aquest grup d’activitats és interessant perquè permet la interrelació entre infants de
diferents edats i fomenten la convivència i el sentit de col·lectivitat. Les activitats
conjuntes seran fixades i preparades per l’equip de monitors en les reunions prèvies
al Casal d’estiu.

4.4. Activitats per grups
Les activitats més importants, en quan al gran nombre que se’n programen en un
casal, són les activitats per grups.
Són en aquest tipus d’activitats en les que els infants es relacionen amb nens de la
seva pròpia edat i on realitzen totes les tipologies d’activitats que formaran el seu
centre d’interès.
Els monitors de cada grup faran una planificació de les activitats que duran a terme
durant els dies de Casals, que els coordinadors supervisaran perquè segueixen les
directius bàsiques del centre d’interès i dels objectius pedagògics del Casal.

4.5. Activitats extraordinàries
Les activitats extraordinàries són aquelles que poden sortir o de l’horari general
establert o de l’emplaçament del recinte del casal. Aquestes activitats seran
notificades amb antelació als pares/mares i podran ser conjuntes o de grups. Les
activitats extraordinàries seran fixades pel conjunt de tots els monitors i amb el
vistiplau dels coordinadors. Aquestes activitats aporten als participants la possibilitat
de viure noves experiències entre infants i joves d’edats diferents.
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4.6. Sortides
Les sortides programades per aquest casal seran:
- Sortida a la pista de gel de Cerdanyola del Vallès (Parc de Can Xarau).
Aquesta sortida la farem un dia a la setmana. Anirem caminant i després de patinar
farem activitats dirigides a les pistes de Can Xarau.

4.7. Piscina
Anirem a la piscina del poliesportiu municipal Guiera un dia per setmana.
Els nens/es han de portar de casa el banyador, casquet de bany, tovallola, xancles i
roba de recanvi.
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5. NORMATIVA PER PARES, MARES I TUTORS
- Respectar els horaris d’entrades i sortides: 9:00, 13:00, 14:00 i 17:00.
- Els participants estaran preparats 10 minuts abans de sortir.
- Es recomana que els participants portin roba i calçat còmode.
- Tot el material, roba, motxilles, bosses, etc, ha d’estar marcat amb el nom.
- Els nens/es de P3 a P5 han de portar roba de recanvi i bata (tot marcat).
- Si un nen/a ha d’arribar o sortir abans del casal s’ha d’avisar al director responsable. En
el cas que vingui un altre familiar a recollir al nen/a han de portar una autorització
signada amb DNI.
- Cada sortida té un full amb la informació necessària, aquest full el tindreu quan
formalitzeu la inscripció. Si per causes alienes a l’organització del casal s’hagués de
suspendre qualsevol activitat, s’intentaria aplaçar-la dintre de les possibilitats.
- Si el pare, mare o tutor decidís que el seu fill/a no participa en una o cap activitat del
casal, els participants s’hauran de quedar a casa en el dia i hora que es realitzi l’activitat.
- No es poden portar ni al casal ni a la sortides: ampolles, objectes tallants, aparells
digitals, ni diners.
- Els divendres anirem a la piscina del poliesportiu municipal de guiera caminant. Els
nens/es han portar banyador, casquet de bany, xancles, tovallola/barnús i roba de
recanvi. Es recomana que els nens/Es portin una bossa de plàstic per banyador i
tovallola mullats.
- Els dimecres anem a la pista de gel de Cerdanyola a les instal·lacions de Can Xarau. . A
la motxilla han de portar aigua i esmorzar. Tornem a l’escola per dinar.
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6. CATERING
El càtering anirà a càrrec de Vostra Cuina, una empresa catalana avalada amb més de 30
anys d’experiència en oferir servei de càtering per a col·lectivitats, banquets, entitats
socials, centres educatius i empreses. Amb seu a Sant Quirze del Vallès, el seu marc
d’actuació es desenvolupa al voltant del Vallès, tant l’occidental com l’oriental.

7.

METODOLOGIA
7.1. Diferenciació entre grups d’edats
Volem crear 3 grans grups: edats entre 3 i 5 anys, nens/es de 6 a 8 anys i l’últim de 9
a 12 anys.
És important la diferenciació pel fet que es un número més reduït de nens/es i es
poden realitzar més activitats adients a cada edat. També es important que la
ubicació dels subgrups sigui diferenciada.
Aquesta diferenciació es ideal però be condicionada pel volum de participants
apuntats al casal ja que la ràtio que complim es segons la normativa vigent (decret
137/2003).

7.2. Tipologia de les activitats
Les activitats varien segons els grups, però es podrien classificar en:
- Bloc de lleure: El lleure estarà present en tot el casal amb un Centre d’Interès
engrescador, ple de jocs, tallers, danses i cançons.
- Bloc d’esport: El nostre objectiu és inculcar la importància de l’esport en el nostre
quotidià pels valors propis que té, per tant al casal farem un tastet de gairebé
totes les extraescolars que es practiquen als quatre centres de Cerdanyola on hi
som presents entre elles, judo, futbol, Basket, vòlei, handbol, natació, hoquei i
atletisme. Els monitors del casal de nadal seran els mateixos que fan extraescolars
al llarg del curs escolar. Això fa que els nens/es tinguin més confiança ja que
coneixen als seus referents.
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- Bloc d’animació: Representació del Fil Conductor d’una forma participativa i
acurada per a garantir que tot infant gaudeixi d’un casal únic.
- Sortides i/o excursions: Son sortides de mig dia. És una eina important, ja que al
sortir del lloc habitual dóna una nova dimensió a la tasca pedagògica i es utilitzat
per l’equip de monitors per treballar en profunditat una part dels objectius.

8. RECURSOS
8.1. Equipaments
La ubicació del casal està previst al recinte escolar del CEIP Turó de Guiera. Serà
l’espai central on es duran a terme els casals, i on els pares duran i recolliran els
nens/es.
Els espais necessaris són:
- Lavabos infantils
- Classes planta baixa
- Sala de psicomotricitat
- Gimnàs
- Menjador
- Lavabos menjador
- Pista
- Lavabos pista
- Porxos

-

Espai ampa
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8.2. Materials
L’empresa organitzadora del casal de nadal serà la responsable de comprar tot el
material necessari pel casal. Aquest material servirà per dur a terme qualsevol de les
activitats programades per l’equip de monitors, ja sigui d’ambientació de sales, jocs o
tallers.
A més l’equip de coordinació del casal tindrà una partida del pressupost a la seva
disposició per poder adquirir tot aquell material específic d’alguna tècnica concreta.

Cartolines
Plastidecors
Pintura
Paper wc
Maquillatge

Material bàsic:
llapis
retoladors prims
bolígrafs
grapadores i grapes
gots de plàstic
paper seda/Pinotxo
pinzells
cola blanca
plastilina
celo prim i gruixut

gomes
tisores
pilotes
folis
Fang
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PREUS CASAL DE NADAL TURÓ DE GUIERA 2016/2017
Els preus que aquí s’exposen son les quotes setmanals que hauran de pagar les
famílies per cada participant. IVA inclòs.
Per fer les inscripcions tenim aquestes opcions:
 Adreceu-vos a la web de l’AMPA Turó de Guiera (www.ampaturodeguiera.org)
i a la pestanya casal, escolliu casal de nadal i marqueu inscripcions. Heu
d’omplir el formulari i seguiu els passos que es demanen.
 Fitxa presencial: A l’espai de l’AMPA del Turó de Guiera de dilluns a divendres
de 16:30 a 18:30 teniu les fitxes per omplir-les.
Comencem inscripcions el 25 de Novembre fins el 9 de Desembre.

SI EL 9 DE DESEMBRE NO ARRIBEM A 24 PARTICIPANTS EL CASAL DE
NADAL QUEDARÀ ANUL·LAT .
Matí ( de 9 a 13h)

44€

Dia esporàdic (de 9 a 13:00)

15€

Matí i dinar (de 9-15h)

69€

Dia esporàdic matí i dinar

22€

Matí, dinar i tarda (de 9-17h)

79€

Dia esporàdic matí, dinar i tarda

25€

Acollida matí (8h a 9h)

8€

Acollida matí (8h a 9h) 1 dia

3€

Acollida Migdia (13h a 14h)

8€

Acollida Migdia (13h a 14h) 1 dia

3€
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(1) El segon i tercer germà tindran un 10% de descompte.
(2) Si feu primera més segona setmana teniu un 10% de descompte.
(3) Els descomptes són acumulables.
(4) Els diners no es tornaran si no s’avisa amb un mínim de 7 dies abans.

10. ENTITATS COL·LABORADORES
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