


Estimem el que fem

Estimem les persones



Saps què?
Volem que ens coneixis una mica



Saps què…

/ treballem en base a dues línies principals:  l’esport i el lleure i el projecte Cap infant sense 

esport, on promovem la integració de nens I joves a través de l’esport?

/ tenim un equip de més de 200 monitors i educadors? 

/ treballem amb 40 escoles i centres educatius per a més de 4.000 famílies?  

/ fem esport a l’escola,  seccions esportives, activitats de lleure i serveis 
escolars?

/ tenim un centre de formació on hem format a molts dels nostres monitors i directors de 
lleure?

/ més de 30.000 persones fan esport amb nosaltres als nostres centres esportius de 

Barcelona, Madrid, València i Menorca?



Els nens i joves són 
els protagonistes

Pensem en la diversió i entreteniment 

com agrada als nens/es però sempre 

sota una vessant educativa com esperen 

els pares.  Com cada any, les activitats -

casals, colònies, estades, campus, entre 

d’altres- estan liderades per la figura del 

responsable d’activitats educatives en el 

lleure i recolzades pels directors/es i 

l’equip de monitors, tenint com a base un 

aprenentatge actiu.



La proposta d’aquest any l’hem fet amb molta il·lusió i 

ganes de créixer junt als nens i joves que fan amb 

nosaltres les activitats, com sempre. 

Educant en valors i hàbits saludables i fomentant 
l’esport i el lleure com a eina de transmissió, tenim 
present la realitat de cada escola i ens adaptem a 
les vostres necessitats.

Esperem que us agradi!



Comencem!



Objectius Generals
Educació Infantil

/ Fomentar valors i normes útils per la persona i per a la

convivència amb els altres, afavorint el desenvolupament

integral del nen/a.

/ Promoure el respecte pel nostre entorn i a la diversitat social.

/ Estimular l’expressió de sentiments.

/ Descobrir noves formes d’entreteniment a través del

joc, l’expressió i la convivència.

/ Promoure aprenentatges significatius, funcionals per afavorir

el gust per aprendre coses noves i despertar la curiositat dels

infants.

/ Incloure aspectes vinculats a la responsabilitat individual i

l’autonomia en el quotidià del dia a dia en el casal.

/ Afavorir el coneixement del propi cos, les seves capacitats

perceptives i de moviment, mantenint una higiene corporal.



Objectius Generals
Educació Primària

/ Prendre consciència de la pròpia situació motriu en l’espai i en el

temps en relació amb les altres persones, amb els objectes i em

diferents medis.

/ Utilitzar les habilitats i destreses bàsiques corresponents a l’acció

motriu, fent servir l’observació, l’anàlisi i la imaginació en la resolució

de problemes motrius.

/ Conèixer, identificar i utilitzar les habilitats i destreses

específiques fonamentals de les activitats físiques proposades.

/ Conèixer diferents realitats esportives, despertar l’interès per les

mateixes i entendre-ho com a un hàbit saludable, de relació social i

desenvolupament integral de la persona, així com a una manera

d’utilitzar el temps d’oci.

/ Potenciar habilitats socials com la comunicació, la comprensió, la

canalització de sentiments, la resolució de conflictes a través del

diàleg; i valors socials com l’autoestima i l’autosuperació personal.



Casal infantil ’16
M’expliques... un somni?

Adreçat a infants de 3 a 6 anys.

A la Martina, cada nit abans d’anar a dormir, li agrada que li

expliquin contes, ho pot fer la seva àvia, el seu pare, la seva

germana, la mare,... a ella el que més li agrada és poder sentir

mil històries diverses...

S’emociona tant que per les nits somnia amb els diferents

protagonistes: una tortuga perduda al fons del mar, un actor de

Hollywood, un astronauta, uns follets i unes fades, un mico de

la Selva,...



SETMANA 1

Del 27 de juny a 
l'1 de juliol

El mico Tico, 
ens ensenya 

la Selva.

Ed. en valors i 
Ed. emocional: 

valorem 
l'amistat.

Sortida 
matinal a la 

piscina o parc

Parc dels 
tobogans 

(Sant Cugat)

SETMANA 2

Del 4 al 8 de 
juliol

Què està 
passant en el 
nostre fons 

marí?

Ed, en valors: 
educació medi 

ambient

Sortida matinal 
a la piscina o 

parc

Centre de 
Recuperació 
d'Amfibis i 
Rèptils de 
Catalunya 
(CRARC).

SETMANA 3 

De l'11 al 15 de 
juliol

Missió 
planetària.

Ed. valors: 
treball 

cooperatiu.

Sortida 
matinal a la 

piscina o parc

Parc del 
Vaixell 

(Montgat de 
Mar).

SETMANA 4

Del 18 al 22 de 
juliol

Ratiplum, el 
follet del 

bosc.

Ed. 
Emocional: les 

emocions 
bàsiques

Sortida 
matinal a la 

piscina o parc

Piscines Bosc 
Tancat 

(Cerdanyola)

SETMANA 5

Del 25 al 29 de 
juliol

Això és 
Hollywood!

Ed. 
Emocional: 

Auto 
concepte i 

Autoestima

Sortida matinal 
a la piscina o 

parc

Museu de la 
Xocolata i 
Parc de la 
Ciutadella.

SETMANA 6 

Del 5 al 9 de 
setembre

Misteris al 
casal.

Sortida matinal 
a la piscina o 

parc

Parc de Can 
Mercader 

(Cornellà de 
Llobregat).

Les activitats programades amb el fil conductor



•Piscina CEM Bac de Roda, Piscina CEM Maresme, Trinitat Vella.

•Gimcanes i jocs de pistes al parc

Sortides matinals 
setmanals

•El dimecres 13 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.

Festa de l’Estiu 
FundacióCET10

•El dijous 14 de juliol.

•Dormirem tots junts a l’escola. Arribarem a les 20h, farem un 
sopar de germanor (cada infant el portarà de casa), uns jocs de 
nit, dormirem i al despertar esmorzarem tots plegats. 

La Nit al Casal

•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.

Activitats 
artístiques

•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.
Altres activitats 



04 05 06 07 08

9:00 a 10:00

Presentació

del Fil Conductor Preparar als

infants per l’excursió 

de tot el dia i pengem 

identificacions als 

nens/es

Activitat cooperativa 

Taller: 

Twister gegant 

part 1

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 

Centre de Recuperació 

d'Amfibis i Rèptils de 

Catalunya (CRARC).

Danses 

i jocs vinculat 

al Fil Conductor

Gaudim de la piscina 

CEM Bac de Roda.

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

15:45 a 16:45

Acabem decoració Tornada al casal Remullada al casal Conta-contes Mini olimpiades

16:45 a 17:00 RECOLLIM I MARXEM

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



Els imports...
PREUS SETMANALS:

ACOLLIDA MATINAL O DE MIGDIA: 5.00 euros

De 9:00h a 13:00h 64,45 euros

De 9:00 a 15:00h 101,00 euros

De 9:00 a 17:00h 116,25 euros

ELS TIQUETS ESPORÀDICS per a dies puntuals

DIA ESPORÀDIC (que no hi hagi sortida i prèvia inscripció): 25,00 euros

ACOLLIMENT MATINAL O DE MIGDIA 3,00 euros

LES AMPLIACIONS:

-De 13h a 15:00 5.50 euros

-De 13h a 17:00 11.00 euros

-De 15h a 17:00 9.00 euros

ELS DESCOMPTES

Inscripció 4 torns casal, 5% de descompte.

Inscripció de 3 o més germans, 10% 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

dona 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 de

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.



Algunes imatges de les sortides

Parc dels Tobogans

Parc del Vaixell
Parc de la Ciutadella

CRARC



Algunes imatges de les sortides

Piscines Bosc Tancat

Bosc Urbà

Piscina de Can Zam Platgeta de l’Eixample



Algunes imatges de les sortides

Trekking pel Delta del Llobregat + platja del Prat del 
Llobregat

Illa Fantasia



Escola esportiva d’estiu ‘16
L’esport és el protagonista

L’escola esportiva d’estiu ofereix dos modalitats:

A/ Futbol sala & Bàsquet

B/ Gimnàstica rítmica & Balls moderns: Funky, 

Zumba & HipHop

Per a nens i nenes de 1r a 6è.

Cada setmana es podrà escollir la modalitat a practicar.



Futbol Sala i Bàsquet
Sessions matinals amb entrenaments i

perfeccionament: treball dels aspectes tècnics del xut i

bot , passada i control, regat,...

Sessions de tarda: treball dels conceptes abans

esmentats a través de competicions, jocs i circuits

d’habilitats, partits i activitats de lleure

Rítmica i Ball 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: decoració atrezzo i disseny de les

decoracions de mallots, tallers de maquillatge de

fantasia i exhibicions grupals i individuals i activitats

de lleure.



• Futbol sala i Bàsquet.

• Gimnàstica Rítmica i Balls Moderns. 

• Gimcanes esportives i d’aigua

• Jocs cooperatius i jocs esportius

• Jocs d’aigua

TIPOLOGIA ACTIVITATS ESPORTIVES

• Parc del Vaixell de Montgat

• Illa Fantasia

• Trekking pel Delta del Llobregat + Platja del Llobregat  

• Sortida al Bosc Urbà i Platja del Fòrum.

• Piscina exterior de Can Zam.

• Parc de Can Mercader (Cornella de Llobregat)

Excursions de tot el dia 

• Platja 

• Pàdel 

• Piscina Can Dragó

• Gimcanes i jocs de pistes al parc

Sortides matinals setmanals

• El divendres 15 de juliol

• Matinal d’esports tradicionals, activitats dirigides, zumba kids, percussió,... a les 
Pistes d’Atletisme de Can Dragó. 

Festa UBAE Can Dragó

• El dijous 14 de 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.

La Nit al Casal

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

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



04 05 06 07 08

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 Preparar per la 

sortida matinal 

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

11:00 a 11:45 A/ Futbol sala & 

Bàsquet (pistes)

B/ Gimnàstica 

rítmica & Balls 

moderns: Funky, 

Zumba & HipHop

(sala polivalent)

Excursió de tot el dia a 

l’ Illa Fantasia

A/ Futbol sala & 

Bàsquet (pistes)

B/ Gimnàstica rítmica 

& Balls moderns: 

Funky, Zumba & 

HipHop (sala 

polivalent)

Gimcana esportiva

Sortida matinal de 
Pàdel

Tornada a les 13:00

11:45 a 12:45 A/ Futbol sala & 

Bàsquet (pistes)

B/ Gimnàstica 

rítmica & Balls 

moderns: Funky, 

Zumba & HipHop

(sala polivalent)

A/ Futbol sala & 

Bàsquet (pistes)

B/ Gimnàstica rítmica 

& Balls moderns: 

Funky, Zumba & 

HipHop (sala 

polivalent)

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

15:45 a 16:45

Competicio o 

atrezzo o activitat de 

lleure conjunta.

Excursió de tot el dia 

Arribada a l’Escola

Competicio o atrezzo

o activitat de lleure 

conjunta

Competicio o atrezzo

o activitat de lleure 

conjunta

JOCS D’AIGUA

16:45 a 17:00 RECOLLIM I MARXEM

Com funciona una setmana de l’escola esportiva (model d’exemple)



Els imports...
PREUS SETMANALS:

ACOLLIDA MATINAL O DE MIGDIA: 5.00 euros

De 9:00h a 13:00h 64,45 euros

De 9:00 a 15:00h 101,00 euros

De 9:00 a 17:00h 116,25 euros

ELS TIQUETS ESPORÀDICS per a dies puntuals

DIA ESPORÀDIC (que no hi hagi sortida i prèvia inscripció): 25,00 euros

ACOLLIMENT MATINAL O DE MIGDIA 3,00 euros

LES AMPLIACIONS:

-De 13h a 15:00 5.50 euros

-De 13h a 17:00 11.00 euros

-De 15h a 17:00 9.00 euros

ELS DESCOMPTES

Inscripció 4 torns casal, 5% de descompte.

Inscripció de 3 o més germans, 10% 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

dona 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 de

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.



Documentació a portar per les famílies:
Imprescindible ajuntar la següent documentació per fer efectiva la inscripció:

• Fotocòpia de la cartilla de vacunació o certificat 
mèdic oficial.1

• Fotocòpia de la TARGETA SANITÀRIA2

• Informe mèdic sobre alguna al·lèrgia que tingui 
el vostre fill/a (sobretot si requereix medicació)3



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 dos.

De 0 a 
6.140,00 

euros
•90%

De 6,141,00 
a 9.959,66 

euros
•60%

De 9.959,67 
a 12.000 

euros
•30%



Ajuts econòmics a les famílies

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

Sol.licitud ajut
econòmic: 

18 d’abril al 4 
de maig

Llista 
provisional de 
benficiaris ajut 

econòmic: 

25 maig

Període de 
reclamacions:  

26 de maig al 
6 de juny

Llista definitiva 
de beneficiaris 

d’ajut 
econòmic: 

16 de juny

Inscripció de 
beneficiaris 

d’ajut 
econòmic: 

16 al 21 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 18 d’abril al 29 de maig de 2016.



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.



Moltes gràcies !


