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PRESEN
TACIÓ

 
 

Des de CET10 hem
 elaborat aquest dossier am

b la proposta del casal d’hivern 
de l’escola Pere IV.  

 
Confiem

 que aquest dossier sigui del vostre interès i restem
 a la vostra 

disposició per a qualsevol dubte. 
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CET10 
 

Per a CET10 el tem
ps de lleure és un espai educatiu clau en la form

ació i 
creixem

ent dels infants i joves. Entenem
 l’educació en l’esport i en el lleure 

educatiu com
 un vehicle que afavoreix la m

illora de la qualitat del tem
ps d’oci 

de les persones, per tal que aquest esdevingui enriquidor, am
b caràcter propi i 

hum
anitzador. 

 
En aquest espai es dona l’oportunitat d’aprofundir en aspectes m

olt positius per 
al creixem

ent personal dels infants i joves: 
 

> 
La vivència de grup en un context i entorn desconeguts. 

> 
La com

unicació interpersonal. 
> 

L’experim
entació de noves vivències i activitats. 

> 
El respecte pel m

edi am
bient i en favor de la sostenibilitat. 

> 
La im

portància de la llibertat de les persones. 
> 

El dret i el respecte a les diferències individuals. 
> 

El respecte del ritm
e evolutiu de cada infant. 

> 
Un espai de creixem

ent educatiu de qualitat per la vida dels infants 
participants. 
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Al bell m
ig d’un planeta buit, on: el vent no bufava, els sons estaven en silenci, les em

ocions no fluïen, 
el m

ovim
ent estava quiet, les diferències sem

blaven totes iguals i en com
ptes de natura la terra era 

infèrtil, hi vivia un arbre m
àgic, tot solitari i avorrit. Aquest arbre, que no necessitava tenir nom

, ja que 
ningú no el cridava, tenia una peculiaritat: si obria les seves branques i s’estirava ben cap am

unt, les 
seves arrels sortien de la terra i li perm

etien desplaçar-se a un altre lloc. 
 L’arbre, que no tenia pas res m

illor a fer, duia a term
e aquesta acció una vegada rere una altra per tal de 

passar el tem
ps, però res no trobava de nou, ja que tot el paisatge era igual i seguia estant tot sol. Però 

un bon dia tot va canviar... 

Els infants gaudeixen de les activitats al voltant d’un centre d’interès enriquidor, on l’objectiu es basa 
      DESCRIPCIÓ

 

Infants de 3 a 5 anys. 
DESTINATARIS 

Casal hivern: Del 23 al 05 de gener 
Horaris: De 09:00 a 17:00 h exceptuant el 24 i 31, que el Casal acaba al m

igdia.  
Am

b servei d’acollides: De 08:00 a 09:00 h. 

 SETM
ANES I 

HORARIS 
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I ESPORTIVA   
D’ 

CA 

EL PLA DE TREBALL 
LES PROPOSTES 
PEDAGÒGIQUES 
A CADA ETAPA 

ELS ASPECTES 
A ASSOLIR AM

B 
LES ACTIVITATS 

DIÀRIES 

> 
Un cop hem

 plantejat els objectius a assolir 
per a cada etapa educativa, s’exposen a 
continuació els diferents principis que CET10 
considera necessaris per garantir que el 
Casal d’estiu esdevingui un espai de qualitat 
educativa: 

    M
ETODOLOGIA 

   
Fom

entar els valors per al seu creixem
ent personal i la convivència social. 

Estim
ular l’autoestim

a. 

Potenciar habilitats socials com
 la com

unicació, la com
prensió, la canalització de sentim

ents, la 
resolució de conflictes a través del diàleg i valors socials com

 l’autoestim
a i l’autosuperació personal. 

     OBJECTIUS 

TIPOLOGIA 
Presentació del centre d’interès, tallers creatius, racons sensorials, jocs d’expressió corporal, 
jocs m

otrius, gim
canes, jocs de coneixença i cohesió, treballs m

anuals, jocs d’aigua. 
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SETM
ANES I 

HORARIS 
   

Els infants gaudeixen de les activitats al voltant d’un centre d’interès enriquidor, on l’objectiu es basa 
      

DESCRIPCIÓ 

Al bell m
ig d’un planeta buit, on: el vent no bufava, els sons estaven en silenci, les em

ocions no fluïen, 
el m

ovim
ent estava quiet, les diferències sem

blaven totes iguals i en com
ptes de natura la terra era 

infèrtil, hi vivia un arbre m
àgic, tot solitari i avorrit. Aquest arbre, que no necessitava tenir nom

, ja que 
ningú no el cridava, tenia una peculiaritat: si obria les seves branques i s’estirava ben cap am

unt, les 
seves arrels sortien de la terra i li perm

etien desplaçar-se a un altre lloc. 
 

L’arbre, que no tenia pas res m
illor a fer, duia term

e aquesta acció una vegada rere una altra per tal de 
passar el tem

ps, però res no trobava de nou, ja que tot el paisatge era igual i seguia estant tot sol. Però 
un bon dia tot va canviar... 

DESTINATARIS 
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> 
Un cop hem

 plantejat els objectius a assolir 
per a cada etapa educativa, s’exposen a 
continuació els diferents principis que CET10 
considera necessaris per garantir que el 
Casal d’estiu esdevingui un espai de qualitat 

  
ELS ASPECTES 
A ASSOLIR AM

B 
LES ACTIVITATS 

DIÀRIES 
   

EL PLA DE TREBALL 
LES PROPOSTES 

educativa: 
 

D’ 
L 

LLEURE 

PEDAGÒGIQUES 
ADAPTADES A 
CADA ETAPA 

   
 

 

TIPOLOGIA 

   M
ETODOLOGIA 

Estim
ular l’autoestim

a. 
 Potenciar habilitats socials com

 la com
unicació, la com

prensió, la canalització de sentim
ents, la 

resolució de conflictes a través del diàleg i valors socials com
 l’autoestim

a i l’autosuperació personal. 

Fom
entar els valors útils per al seu creixem

ent personal i la convivència social. 
Afavorir l’acceptació i com

plim
ent d’uns pactes de convivència. 

     OBJECTIUS 

Presentació del centre d’interès, tallers creatius, activitats d’expressió corporal, gim
canes, 

dinàm
iques assem

bleàries, dinàm
iques de coneixença i cohesió, treballs m

anuals, jocs d’aigua i 
rem

ullades. 
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TIPOLOGIA DE SORTIDES 
 

SORTIDES AL CASAL D’HIVERN – PERE IV 
 

> 
BO

SC URBÀ https://w
w

w
.barcelonaboscurba.com

/ca/  
> 

PISCINA INDO
O

R CEM
 BAC DE RO

DA http://bdr360.cet10.com
/CAT/bac_de_roda.htm

l 
> 

THE INDO
O

R JUM
PING CLUB https://theindoorjum

pingclub.com
/ 
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PROCÉS D’INSCRIPCIÓ AL CASAL 
 

La tram
itació de les inscripcions al casal d’hivern 2021 es podrà 

realitzar de la següent m
anera: 

 
On-lŤne 

  
Un cop accediu a la pàgina d’inici del nostre w

eb 
(cet10.com

/cam
pus-i-casals) podreu consultar l’oferta d’activitats del 

Casal. 
 

Heu d’accedir-hi am
b el vostre usuari i contrasenya. En cas de no tenir- 

ne, cal crear-los. Un cop fet això, cal om
plir les dades dels infants/joves, 

escollir l’activitat que voleu i seleccionar les setm
anes, els torns i els 

serveis com
plem

entaris (acollida m
atinal i/o acollida de tarda, en cas 

necessari). 
 

Cal que om
pliu el form

ulari am
b totes les dades que es dem

anen, ja que 
la m

anca d’alguna d’aquestes inform
acions pot invalidar la inscripció. 
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PLA DE COM
UNICACIÓ 

 
COM

 COM
UNICAREM

? 
  

W
EB CET10.COM 

 
Per nosaltres, la w

eb de CET10 és una eina m
olt im

portant de com
unicació, ja que ens perm

et 
el següent: 

 
Facilitar-vos la com

unicació online am
b nosaltres m

itjançant el departam
ent d’atenció a l’usuari de CET10 

a través del servei de xat disponible a la w
eb cet10.com

. 
Tam

bé pots contactar am
b nosaltres per aquestes vies: 

Correu electrònic: info@
cet10.com

 
Telèfon: 932 783 135 

 
* L’atenció presencial queda restringida a casos m

olt concrets, identificats durant la consulta telem
àtica 

prèvia. 
 

Podreu gestionar consultes o avisos evitant així les trucades o venir presencialm
ent. Des de casa 

podreu gestionar inscripcions, fer canvis de dades o consultar preus, program
acions i sortides 

del casal. 
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PLA DE COM
UNICACIÓ 

 
W

HATSAPP 
L’eina m

és ràpida i actual de com
unicació, que perm

et als coordinadors i coordinadores 
dels nostres projectes, com

unicar-se de m
anera efectiva am

b vosaltres. 
  

La coordinació del projecte d’estiu crea un grup de W
hatsA

pp de fam
ílies voluntàries 

(un referent per classe/grup) on com
unica aspectes im

portants com
 entre d’altres: 

 
Confirm

ació d’arribada al lloc de l’excursió/sortida. 
Confirm

ació de tornada del lloc de l’excursió/sortida. 
Confirm

ació d’enviam
ent de correus electrònics de la coordinació cap a les fam

ílies. 

En cap cas s’ha d’utilitzar aquesta eina per: 

Enviar m
issatges publicitaris, polítics, esportius, etc. 

Iniciar debats o discussions que puguin generar m
alentesos. 

Dirigir queixes i/o solucionar conflictes. 
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PLA DE COM
UNICACIÓ 

 
FLICKR 

 
A través de CET10 i gràcies a la galeria de fotografies que ens ofereix Flickr, rebreu un enllaç per 
poder consultar les fotografies del dia als diferents casals i cam

pus. 
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PLA DE COM
UNICACIÓ 

   
  

 
CORREU ELECTRÒNIC 

  
Setm

analm
ent la coordinació del projecte us enviarà la següent inform

ació* via e-m
ail: 

 
> 

El que cal portar, am
b tot el m

aterial necessari. 
> 

Notificacions i avisos im
portants a tenir en com

pte 
(m

odificacions de sortida per previsió de m
al tem

ps, activitat especial o necessitat de participació de les fam
ílies). 

 
*Aquesta inform

ació s’enviarà sem
pre prèviam

ent a l’inici del casal. 
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PLA DE COM
UNICACIÓ 

 
CARTELLERIA 

 
Per tal de fer accessible la inform

ació del projecte, es pengen a les 
portes d’entrada de l’escola pòsters inform

atius. 
 

> 
El docum

ent específic de què cal portar 
> 

Avisos i notificacions 
      

Casal 
d’Estiu 

INSCRIPCIONS 
O

BERTES! 

            
cet10.com

          
Casal d’estiu 
escola Pere IV 2022 
Projecte 

       
TEXT ESPECÍFIC 

         
Setm

ana 
del 10 al 14 

de juliol 

DIVENDRES DIJOUS DIMECRES DIMARTS DILLUNS 



PROPOSTA LLEURE 2021 - 2022 
   

PREUS I DESCOM
PTES 

   
 

D
A

TES 
H

O
R

A
R

IS 
P

R
EU

S 

>23/12 i 24/12** 

  

 

D
e 09:00 a 17:00 h*   

 

50,06 € 

>D
el 27 al 31/12** 

125,15 € 

> 3,4 i 5 
75,09 € 

A
collida 8-9h. 

 

GR
A

TU
ÏTA

 

*Dinar inclòs tots els dies 

** Fins al m
igdia (15 h) 

PREUS A
L C

A
SA

L D
’H

IV
ER

N
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GESTIÓ DEL PERSONAL 
 

DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS I COM
PETÈNCIES DEL LLOC DE TREBALL 

A continuació, fem
 m

enció de les funcions dels diferents professionals que participaran en el projecte de 
lleure/hivern 2021.  

   
Tasques i funcions pròpies del m

onitor o m
onitora en pràctiques 

 
> 

Seguir 
les 

recom
anacions 

de 
la 

coordinació del casal (director/a de lleure). 
> 

Fer servir diferents tècniques tals com
 

l’anim
ació i l’expressió. 

> 
Tenir en com

pte la seguretat dels infants i 
joves a l’hora de dur a term

e qualsevol acció 
(posar m

itjans per assegurar la prevenció de 
riscos). 

> 
Arribar puntualm

ent i m
ostrar-se 

responsable, col·laborar activam
ent i fer 

propostes. 
 

> 
M

ostrar interès i estar m
otivat/da. 
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GESTIÓ DEL PERSONAL 
Tasques i funcions pròpies del m

onitor o m
onitora 

 
1. Gestió de les activitats: 

 
> 

Treballar els hàbits saludables, valors i 
actituds corresponents a cada grup d’infants/ 
joves. 

 
> 

Intervenir directam
ent en cas d’accident i 

com
unicar-ho a la coordinació. 

 
2. Gestió de l’espai i del m

aterial: 
 

> 
Preparar i recollir el m

aterial i els espais 
necessaris per dur a term

e les activitats. 

> 
Tenir cura del m

aterial i establir els 
m

ecanism
es d’ordre. 

 
3. Gestió de la uniform

itat i la com
unicació: 

 
> 

 Fer el seguim
ent de les incidències i 

com
unicar-les a la coordinació de l’equip. 

 
> 

Assistir a les reunions convocades. 
 

> 
Portar roba còm

oda i adient per la realització 
de les diferents activitats. 



PROPOSTA LLEURE 2021 - 2022 
  

GESTIÓ DEL PERSONAL 
Tasques i funcions pròpies del/de la coordinador/a (Director/a de lleure). 

 
> 

Gestió de l’equip de treball i funcionam
ent: 

 

Crear l’equip (recerca i selecció) am
b el suport 

de la coordinació pedagògica. 
 

Rebre la docum
entació necessària per 

a la contractació, gestionar les altes del 
m

onitoratge i enviar-les a la coordinació 
pedagògica. 

 
Presentar als m

onitors/es els seus com
panys  

i com
panyes. 

 
Explicar-li el funcionam

ent general del casal i 
els protocols establerts. 

 
Revisar l’adequació de les program

acions 
elaborades i proposades per l’equip de 
m

onitoratge. 

Controlar la puntualitat de les activitats 
(horari previst), així com

 l’actitud de l’equip de 
m

onitoratge. 
 

M
otivar i/o col·laborar am

b els m
onitors/es. 

 
Donar-li un feedback als/a les m

onitors/es 
sobre les dinàm

iques de grup (m
etodologia 

utilitzada, nivell de m
otivació, bon tracte am

b 
com

panys/es, control dels grups, etc.). 
 

Intervenir directam
ent en cas d’accident 

i inform
ar a la fam

ília i a la coordinació 
pedagògica. 

 
Assegurar el com

plim
ent dels protocols 

d’higiene i seguretat del casal. 
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FORM
ACIÓ CURRICULAR DEL PERSONAL 

 
Des de CET10 es contem

pla que les figures que intervenen activam
ent en el projecte de casal d’estiu 

ha de vetllar en tot m
om

ent, per una banda, per la seva form
ació inicial i tam

bé per anar form
ant-se 

constantm
ent al llarg de la seva trajectòria professional. 

 
Com

 a educadors/es, és necessari prendre consciència del valor educatiu del lleure, del paper que juga 
cada m

onitor/a i no perdre de vista que aquest paper està en interacció am
b altres agents educatius. 

L’equip hum
à que exercirà les tasques educatives al projecte d’estiu, estarà form

at per: 

Coordinador pedagògic – Víctor Richarte 
Equip de m

onitoratge – Perfils 
 

> 
Grau en Història 

> 
Director d’Educació en el Lleure 

> 
Experiència com

 a coordinador de Pere IV 
> 

Experiència de Coordinació pedagògica a 
CET10 

 
Coordinador del projecte - Borja M

artínez  
 > 

M
áster en gestió i direcció d’entitats 

esportives 
> 

Experiència com
 a coordinador de casals i 

cam
pus a CET10 

> 
Títol de m

onitor de lleure 
> 

Títol de director de lleure – en procés 

M
onitor/a d’educació en el lleure 

> 
Cicle Superior d’Esports 

> 
Anim

adors/es socioculturals 
> 

Titulacions CAFE 
> 

Graus 
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QUÈ INCLOU LA PROPOSTA D’HIVERN? 
  

1. Adaptació del program
a d’activitats    a 

les necessitats i dem
andes dels 

infants 

2. Exem
ple de tem

àtica del centre  
d’interès  

3. M
onitoratge en pràctiques, form

ant-se i donant 
suport a les diferents propostes d’activitats de 
lleure i esportives. 

4. Suport i seguim
ent individualitzat per part de  

l’equip de coordinació pedagògica de CET10. 
5. M

aterial necessari i a disposició per a les 
noves 

activitats i tallers proposats des de 
CET10. 

6. Acom
panyam

ent telem
àtic/telefònic 

en el procés d’inscripció.  

7. Trasllat en autocar per infantil i grans 
desplaçam

ents d’educació prim
ària 

8. Coordinador del casal en contacte 
directe am

b les fam
ílies diàriam

ent. 
Deslliurat (de la supervisió d’un grup). 
 

 



                     

M
ÉS DE 25 ANYS CREIXENT JUNTS 

      
Coordinadora pedagògica: Sara Lurbe - slurbe@

fundaciocet10.org - Rbla. Guipúscoa 23-25 baixos 3
a, Barcelona - cet10.com

 


