
ESCOLA PROVENÇALS 



Ens considerem uns 
“artesans” de l’educació en 
el lleure i l’esport, fent 
propostes educatives 
adequades als interessos 
reals dels infants de les 
diferents escoles on 
treballem. 



El nostre projecte camina des de l’any 

1994. 

 
Fa més de vint anys que pas a pas 
treballem cada dia en la promoció de 
l’esport i el lleure entre els infants i 
joves de la ciutat de Barcelona.  
  

Quan vam començar, ho vam fer amb 

una gran motivació. A dia d’avui, 

treballem amb més de 8.000 nens i 

nenes.  



Ens 
endinsem en 
l’aventura! 



Casal infantil ’17 
Viatge arreu... dels sentits 
 
Adreçat a infants de P3 a P5. 

 

Aquest estiu tu ets el protagonista. Prepara’t el passaport i 

omple la motxilla amb il·lusió, emocions i ganes de viatjar pel 

món amb interrail. 
  

Passatgers al tren!  

Propera estació: els 5 sentits!!!  
 

No t’oblidis de posar a la motxilla: la boca, els ulls, el nas, les 

orelles, les mans i els peus. Et seran necessaris per poder 

descobrir el món mitjançant els sentits. 

 



Les activitats programades  
amb el fil conductor 

SETMANA 1 
Del 26 al 30 de 

juny 

SETMANA 2 
Del 3 al 7  
de juliol 

SETMANA 3 
Del 10 al 14 

de juliol 

SETMANA 4 
Del 17 al 21 

de juliol 

SETMANA 5 
Del 24 al 28 

de juliol 

Àfrica 

Tacte  

Imagina quines 
sensacions tenim 

en tocar la pell 
dels diferents 

animals? 

Amèrica 

Olfacte 

Descobreix com 
oloren els 

diferents menjars 
que cuinen arreu 

d’Amèrica. 

Europa 

Vista 

Has vist quants 
monuments 

diferents 
existeixen a 

Europa? 

Àsia 

Gust 

Quin gust tenen 
els diferents 

aliments que fan 
servir els asiàtics 

per cuinar? 

Oceania  

SETMANA 6 i 7 
Casal Setembre a 
concretar dates 

Descoberta del 
6è sentit 

Com et sents? 
Identificarem  

les nostres 
emocions. 

Què és allò  
que escoltes? 

Descobrirem els 
sons dels animals 

residents 

Oïda 

Viatgers i 
viatgeres 



Activitats 
artístiques 

Festa de l’Estiu 
FundacióCET10 

Altres 
activitats  

/  El dimecres 12 de juliol 

/  Ens reunim tots els infants i gaudim d’un espectacle  

   d’animació infantil vinculat al centre d’interès.  

   Realitzem tots plegats danses i jocs ballables. 

/ El dijous 6 de Juliol. 

/ Dormirem tots junts a l’escola. Arribarem a les 20 h,  

   farem un sopar de germanor, uns jocs de nit, dormirem  

   i al despertar esmorzarem tots plegats. 

/ Tallers de manualitats vinculats al fil conductor.  

   Els infants podran escollir sempre entre dues opcions  

   de realització per tal d’adaptar-ho als seus interessos  

   i capacitats. 

/  Jocs motrius cooperatius, jocs psicomotrius, gimcanes,  

   jocs de pistes, joc simbòlic, jocs d’expressió corporal, danses, ... 

/  Jocs d’aigua, remullades, ... per fer front a la calor de l’estiu. 

La Nit al Casal 



  03 04 05 06 07 
9:00 a 10:00   

Presentació  

del Fil Conductor 

  

  

  

  

  

  

Preparar als  

infants per l’excursió 

de tot el dia 

  

  

Activitat cooperativa 

Taller:  

Twister gegant  

  

  

Benvinguda al casal i 

pengem 

identificacions als 

nens/es 

  

  

Benvinguda al casal  

Activitat vinculada al 

Fil Conductor 

 

10:00 a 11:00 ESMORZAR I JOCS CONTROLATS AL PATI 

11:00 a 11:45   

  

Jocs de presentació  

  

  

  

   

 Excursió de tot el dia 

al SALTING CET10 

  

  

  

  

 Danses i jocs al parc 

vinculat al Fil 

Conductor 

  

  

 

 

 

 

 

Tornada a l’escola 

  

  

  

Gaudim de la piscina la  

Creueta del coll 

  

  

 

 

 

 

 

 

Tornada a l’escola 

  

Activitat cooperativa 

Twister gegant 

Part 2 

11:45 a 12:45   

  

Decorem el casal per 

la nova setmana 

  

  

 

Gimcana d’aigua 

12:45 a 13:00 RECOLLIR I SORTIDA DELS NENS DE LA UNA 

13:00 a 14:00 ELS ENCARREGATS PAREN LA TAULA I LA RESTA JOCS CONTROLATS AL PATI 

14:00  DINEM  

14:30 a 15:45 SORTIDA NENS “MD” A LES 15h . LUDOTECA O JOCS DE BAIXA INTENSITAT. 

15:45 a 16:45   

  

Acabem decoració 

 

Ens dutxem 

  

  

  

Tornada al casal 

  

Ens dutxem  

  

  

Remullada al casal 

 

Ens dutxem 

  

  

Conta-contes 

 

Ens dutxem 

 

  

  

Mini olimpiades 

 

Ens dutxem 

16:45 a 17:00  RECOLLIM I MARXEM 

Com funciona una setmana de casal infantil? (model d’exemple) 
 



Les activitats programades  
sortides matinal i excursions de tot el dia  

SETMANA 1 Del 26 de juny al 30 de juny 

•SETMANA TEMÀTICA :  La missió d'en Kiriku i l'encanteri de la bruixa Karabá a l'Àfrica.   

• Educació en valors i Educació Emocional: valorem l'esforç i l'ajuda mútua 

•EXCURSIÓ DE TOT EL DIA: EL CORREDOR DEL MONTNEGRE. 

•SORTIDA MATINAL: Piscina o parc. 

 

 
SETMANA 2 Del 3 al 7 de juliol 

•SETMANA TEMÀTICA:  Explorem América amb l'olfacte del gos Fox 

• Educació en valors: treball cooperatiu 

•EXCURSIÓ DE TOT EL DIA: BOSC DELS SENTITS - CAMINA DESCALÇ 

•SORTIDA MATINAL: Piscina o parc. 

•LA NIT AL CASAL: dijous 6 de juliol  

•         

 
SETMANA 3 Del 10 al 14 de juliol 

•SETMANA TEMÀTICA:  Pujem a la montanya més alta d'Europa.  

• Educació en valors: expressió i coneixement d'un mateix 

• EXCURSIÓ DE TOT EL DIA: SALTING CET10. 

•SORTIDA MATINAL: Piscina o parc. 

•FESTA DE L'ESTIU CET10: dimecres 12 de juliol 

 

 
SETMANA 4 Del 17 al 21 de juliol 

•SETMANA TEMÀTICA:  Tragoncete, el drac dolç de la Xina. 

• Educació Emocional: les emocions bàsiques. 

•EXCURSIÓ DE TOT  EL DIA: PARC DE JOAN BROSSA I VISITA AL CASTELL DE MONTJUÏC. 

•SORTIDA MATINAL: Piscina o parc. 

•          

 
SETMANA 5 Del 24 al 28 de juliol 

•SETMANA TEMÀTICA:  Les rialles de la Cucaburra a Oceania.  

• Educació Emocional: Autoconcepte i Autoestima.  

•EXCURSIÓ DE TOT EL DIA: PISCINES DEL BOSC TANCAT. 

•SORTIDA MATINAL: Piscina o parc. 

 

 

* TOTES LES SORTIDES SUBJECTES A CANVIS, SEGONS LA DISPONIBILITAT I CONFIRMACIÓ 
DELS CENTRES ELS QUALS VISITEM. 

 



BOSC DELS SENTITS 



BOSC TANCAT - PISCINA 



SALTING  



 JOAN BROSSA/MONTJUÏC 



 CORREDOR MONTNEGRE 



Escola esportiva d’estiu ‘17 
L’esport és el protagonista 
 

L’escola esportiva d’estiu torna amb: 

 

/ Futbol sala          
/ Balls moderns 
/ Gimnàstica Rítmica          
/ Bàsquet      

     
Per a nens i nenes de 1er a 6è. 

 

Cada setmana es podrà escollir l’esport a practicar. 

 

 



Futbol Sala i Bàsquet 

Sessions matinals amb entrenaments i perfeccionament: treball dels aspectes tècnics. 
 

Sessions de tarda: Jocs en grup de cooperació i cohesió com per exemple un 

macropictionary, improshows, un gran trivial, la bandera, gimcanes, entre altres. 

 Balls Moderns 

Sessions matinals amb entrenaments i perfeccionament: coreografies amb elements 

innovadors, acrobàcies, ... teatre, dansa per perfeccionar l’expressió corporal i fluïdesa 

de moviments 
 

Sessions de tarda: Jocs en grup de cooperació i cohesió com per exemple un 

macropictionary, improshows, un gran trivial, la bandera, gimcanes, entre altres. 



Tipologia activitats esportives 
/  Sessions d’entrenament dels esports escollits 

/  Jocs cooperatius i jocs esportius 

/  Jocs d’aigua 

Sortides matinals setmanals* 
/  Platja  

/  Piscina Can Dragó 

/  Gimcanes i jocs de pistes al parc 

Altres activitats 

La Nit al casal 

Festa UBAE Can Dragó 
/  El divendres 14 de juliol. 

/  Matinal d’esports tradicionals, activitats dirigides, zumba kids, percussió, ... a les     

   Pistes d’Atletisme de Can Dragó.  

/  El dijous 6 juliol.  

/  Dormirem tots junts a l’escola. Arribarem a les 20h, farem un sopar de germanor,  

    uns jocs de nit, dormirem i al despertar esmorzarem tots plegats. 

/  Jocs motrius cooperatius, gimcanes, jocs de pistes, torneigs, ... 

/  Jocs d’aigua, remullades, ... per fer front a la calor de l’estiu. 

*Les sortides i excursions són possibilitats. Falta la seva confirmació. 



Com funciona una setmana de casal primària? (model d’exemple) 
 

  03 04 05 06 07 
9:00 a 10:00   

 Benvinguda al casal 

 

Jocs cooperatius de 

coneixença 

  

  

  

  

Preparar als infants 

per l’excursió de tot el 

dia 

  

  

 

Dinàmiques d’interior  

Jocs de pistes  

  

  

Activitat esportiva en 

llengua anglesa 

  

 

  

  

Preparar per la sortida 

matinal  

 

10:00 a 11:00 ESMORZAR I JOCS CONTROLATS AL PATI 

11:00 a 11:45   

  

Activitat 

multiesportiva 

  

  

  

  Excursió de tot el dia 

a WATERWORLD 

  

  

  

  

 

 

Activitat 

multiesportiva 

  

  

Gimcana esportiva 

 

  

 

 

 

Sortida matinal a Can 

Dragó 

 

A la sortida es 

realitzarà una 

activitat en anglès 

dins de l’aigua. 

11:45 a 12:45   

  

Activitat 

multiesportiva 

 

Jocs cooperatius  

  

  

Gimcana esportiva 

12:45 a 13:00 RECOLLIR I SORTIDA DELS NENS DE LA UNA 

13:00 a 14:00 ELS ENCARREGATS PAREN LA TAULA I LA RESTA JOCS CONTROLATS AL PATI 

14:00  DINEM  

14:30 a 15:45 SORTIDA NENS “MD” A LES 15h . LUDOTECA O JOCS DE BAIXA INTENSITAT. 

15:45 a 16:45   

  

Torneig de tennis 

taula 

Ens dutxem 

 

  

Arribada a l’escola  

 

Ens dutxem 

  

  

  

  

Torneig de beisbol 

 

Ens dutxem 

 

  

  

JOCS PRE-ESPORTIUS 

 

Ens dutxem 
 

  

  

JOCS D’AIGUA 

 

Ens dutxem 
 

16:45 a 17:00  RECOLLIM I MARXEM 



Les activitats programades  
sortides matinal i excursions de tot el dia  

SETMANA 1 Del 26  al 30 de juny  

• SORTIDA MATINAL: Piscina, platja o parc. 

• EXCURSIÓ DE TOT EL DIA: SHARMA CLIMBING BARCELONA. 

 

SETMANA 2 Del 3 al 7 de juliol 

• SORTIDA MATINAL: Piscina, platja o parc. 

• EXCURSIÓ DE TOT EL DIA: PARC DE JOAN BROSSA I VISITA AL CASTELL DE MONTJUÏC. 

• LA NIT AL CASAL: dijous 6  de juliol. 

 

SETMANA 3 Del 10 al 14 de juliol 

• SORTIDA MATINAL: Piscina, platja o parc. 

• EXCURSIÓ DE TOT EL DIA: WATERWORLD. 

• FESTA UBAE CAN DRAGÓ: divendres 15 de juliol. 

 

SETMANA 4 Del 17 al 21 de juliol 

• SORTIDA MATINAL: Piscina, platja o parc. 

• EXCURSIÓ DE TOT  EL DIA: TREKKING AL DELTA DEL LLOBREGAT. 

 

SETMANA 5 Del 24 al 28 de juliol 

• SORTIDA MATINAL: Piscina, platja o parc. 

• EXCURSIÓ DE TOT EL DIA: SALTA I JUGA AL SALTING CET10. 

 

* TOTES LES SORTIDES SUBJECTES A CANVIS, SEGONS LA DISPONIBILITAT I CONFIRMACIÓ 
DELS CENTRES ELS QUALS VISITEM. 

 



WATERWORLD 



SALTING  



SHARMA CLIMBING 



DELTA DEL LLOBREGAT 



 JOAN BROSSA/MONTJUÏC 



Els imports... 
 

PREUS SETMANALS:  

ACOLLIDA :        5.00 euros  

De 9:00h a 13:00h   64,75 euros 

De 9:00 a 15:00h  103,00 euros 

De 9:00 a 17:00h               116,00 euros 

 

ELS TIQUETS ESPORÀDICS per a dies puntuals 

DIA ESPORÀDIC (que no hi hagi sortida i prèvia inscripció):      

25,00 euros 

ACOLLIMENT MATINAL                   

3,00 euros 

LES AMPLIACIONS: 

/ De 13h a 15:00h     5.50 euros 

/ De 13h a 17:00h  11.00 euros 

/ De 15h a 17:00h    9.00 euros 

 

ELS DESCOMPTES 

 Inscripció 4 torns casal, 5% de descompte. 

 

 

 

Què inclou? 
 

/ Reunions informatives i inscripcions  

  al centre i/o on-line. 

/ Gestió d’ajuts i beques de l’Ajuntament de BCN. 

/ Assegurança de responsabilitat civil i accidents  

   que dóna cobertura a cadascun dels infants inscrits. 

/ Trasllats en autocar per l’alumnat d’educació infantil  

   i grans desplaçaments d’educació primària. 

/ Informació del casal: al centre i a la web. 

/ Accés a les fotografies més rellevants del dia  

   a la web. 

/ Consulta diària de la programació al web. 

/ Director/a de lleure en contacte directe amb  

   les famílies diàriament. Deslliurat de grup a partir  

   d’aproximadament 90-100 infants inscrits. 

/ Monitors titulats (ràtio 1/10) i especialistes de  

   cadascuna de les especialitats, que tindran el suport  

   dels monitors en pràctiques 

/ Una samarreta per cada dues setmanes inscrites. 

 

 

 



Bé, aquesta és la nostra proposta 

Us agrada? 



Ajuts econòmics a les famílies 

Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per infant i complint els requisits establerts, tots els 
infants de la unitat familiar que ho sol·licitin i estiguin empadronats al municipi de Barcelona. 

 

L’ajut serà per a un màxim de 10 dies a casals i, fins a 14 dies a colònies.  

 

Trams d’ajuts econòmics: anirà en funció de la renda personal anual de la família, segons nivell de renda 

del quadre següent: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat familiar, tenint present que un membre 
de la unitat familiar amb discapacitat compta com a tres. 

IMPORTANT:  La demanda de la beca per aquelles famílies beneficiaries per al curs 16-17 a beques 
per a la pràctica esportiva fora de l’horari extraescolar, se’ls serà concedit l’ajut de la campanya de 
les activitats de vacances d’estiu en els mateixos termes (percentatges econòmics). 
 

 

 

De 0€ a 
6.140,99€ 

•90% 

De 
6,141,00€ a 
9.959,66€ 

•60% 

De 
9.959,67€ a 

12.000€ 
•30% 



Ajuts econòmics a les famílies 

 

Calendari d’inscripció per a les famílies que sol·licitin ajut econòmic 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sol.licitud ajut 

econòmic:  

Del 24 d’abril 
al 10 de maig 

Llista 
provisional de 
benficiaris ajut 

econòmic:  

25 maig 

Període de 
reclamacions:   

26 de maig al 
9 de juny 

Llista definitiva 
de beneficiaris 

d’ajut 
econòmic:  

16 de juny 

Inscripció de 
beneficiaris 

d’ajut 
econòmic:  

 Del 29 de 
maig al 20 de 

juny 



Monitoratge de suport a la inclusió 

Totes les activitats que formen part de la Campanya han de garantir la inclusió de tots els infants i 

adolescents. 
 

Pel que fa a la sol·licitud de monitors de suport per a la inclusió: per aquells infants que resideixen i 

estiguin empadronats a Barcelona i que per la seva discapacitat presenten unes especials 
dificultats d’inclusió podran sol·licitar un monitor de suport. Caldrà adjuntar el certificat oficial de la 
discapacitat de l’usuari o usuària i el full d’inscripció. Caldrà complimentar conjuntament amb CET10 el 

formulari de sol·licitud F7.    

 

En el cas que es consideri necessari el monitor de suport, l’Ajuntament es farà càrrec de la despesa 

(seguint les referències laborals fixades en el conveni del sector del lleure), garantint un màxim de 4 
torns per infant i a valorar situacions excepcionals en funció del pressupost. 
  
La sol·licitud la farà l’entitat al districte, al tècnic referent de la Campanya.  

•Oficines de CET 10 Rbla. Guipúscoa 23-25 baixos 3. 

  
  
 DATES PER TRAMITAR-HO: del 24 d’abril al 25 de maig de 2017. 
 

 

 



Normativa de les devolucions 

 

Per a qualsevol retorn econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i 

tramitar la baixa a les oficines de CET10 abans de començar l’activitat. 

 

 

Baixa tramitada 10 dies naturals abans de l’inici de l’activitat: retorn del 80% de l’import 

final. 

Baixes tramitades posteriorment: retorn del 50% de l’import final amb justificant mèdic que 

especifiqui la impossibilitat de realitzar l’activitat. 

Un cop iniciada l’activitat: no es retornarà cap quantitat. 

 

 

Si s’anul·la la inscripció d’una setmana havent obtingut el descompte del 5% per 

l’abonament de la totalitat, aquest descompte es perd.  

 

 

Si es tramita la baixa d’activitat d’un dels germans havent obtingut el descompte del 10%, 

quedant inscrits només dos germans, aquest descompte es perd. 
 



DOCUMENTACIÓ REQUERIDA 



COM PODEU FER LA INSCRIPCIÓ? 
 

El procés d’inscripció comença el dia 24 d’abril. 

 

•    www.fundaciocet10.org 
Inscripció 

online 





INSCRIPCIONS ONLINE 

/ Entrar a la pàgina web de la Fundació CET10: fundaciocet10.org 

 / Tot seguit, dirigir-se a l’àrea d’usuaris. 



/ Un cop a l’àrea de clients, realitzar el registre per entrar a l’aplicatiu 

1 

2 



/1. Obtenció de la contrasenya per aquelles famílies que realitzen activitat 

durant el curs escolar amb la Fundació CET10 a l’escola. 



/ 2. Obtenció de la contrasenya per 

aquelles famílies nouvingudes a les 

activitats de la Fundació CET10. 



/ Seleccioneu la vostra fitxa o afegiu algun familiar, en el cas dels nens. 



/ Accedeix al llistat per escollir l’escola. 



/ Pots afegir i eliminar activitats com pots veure en aquesta imatge. 



/ Seleccionar, en els requadres verds, els torns a escollir.  



/ En la següent pàgina, apareixen els preus de cada dia. Per continuar 

endavant, s’ha de pressionar el botó “validar secció” per confirmar la selecció de 

setmanes. 



/ És molt important anotar les 
observacions de cada infant (al·lèrgies, 
intoleràncies,...) 

/ Per poder passar a la plataforma de 

pagament, s’han d’Acceptar les 
condicions generals d’ús. 



/ Per acabar, accediu a la plataforma de 

pagament amb targeta.  

En la part superior apareix especificat el 

detall del casal que farà cada infant. 



/ Finalment, us demanarà un codi de verificació. Quan estigui verificat, haureu 

d’imprimir el comprobant. 

 El procés d’inscripció al casal ja haurà finalitzat! 



Famílies, 
ens adaptem a les vostres necessitats  

i us informem amb el màxim detall: 

Inscripcions on line  

a la nostra nova web 

www.fundaciocet10.org 

Pàgina web actualitzada 

amb informació i 
fotografies dels 

participants 

Enviament de mailings 
informatius i 

recordatoris de les 

activitats 

Informació a la web 
sobre les inscripcions, 

els ajuts i beques i el 

detall de les activitats 

Cartelleria  
informativa  
a les escoles 

Lliurament del  
dossier familiar, amb 

tota la informació 

detallada 



Teniu dubtes?  
Pregunteu al nostre equip! 



 

Moltes gràcies per la vostra atenció! 


