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1. NOSALTRES 
 

QUI SOM? 
 
Som una empresa vinculada al món de l’educació, la cultura, el lleure i l’esport, 
especialitzada en la preparació, el disseny, l’execució i l’avaluació de projectes 
educatius que tenen com a destinataris infants, joves i famílies. 
 
Aula BGT està formada per un equip expert i creatiu especialitzat en diferents 
disciplines dins del món de l’educació infantil, primària i juvenil. Més enllà de la 
nostra formació, també creiem disposar d’un ampli bagatge vivencial resultat de 
l’experiència conscient adquirida any rere any, projecte rere projecte. Ens 
considerem un grup de persones innovador, professional, dinàmic i flexible que 
gaudeix del camí en la recerca de la millor qualitat en el lleure educatiu.  
 
Valorem per sobre de tot el treball de qualitat, entès aquest com la suma d’esforç i 
capacitat que ens proporciona l’actitud i energia necessàries per encarar amb la 
màxima responsabilitat cadascun dels projectes en els quals treballem. La diversitat 
de punts de vista i les experiències viscudes ens aporten un creixement continu i 
transformen qualsevol situació en una clara oportunitat per seguir evolucionant. 
 
En definitiva, a Aula BGT creiem que la nostra qualitat queda definida pel valor de 
les nostres decisions i es reflecteix en un treball ple d’entusiasme, un tracte proper i 
una feina acurada. 
 

QUÈ FEM? 
 
Elaborem, gestionem i desenvolupem colònies, treballs de síntesi, sortides, tallers, 
activitats extraescolars, serveis de menjador i casals per a escoles i instituts, així 
com l’organització d’activitats i esdeveniments diversos per a entitats públiques i 
privades vinculades al món de la infància i la joventut. 
 
Les activitats que oferim es desenvolupen arreu de Catalunya i els continguts 
didàctics estan adaptats al currículum de cada cicle i les particularitats de cada 
centre.  
 
Convençuts que amb la col·laboració des de l’educació no formal podem afegir el 
nostre granet de sorra per a un món més just, més solidari i més equitatiu, oferim als 
centres educatius activitats de tot tipus per a infants i joves. No tan sols busquem 
realitzar activitats que afavoreixin l’assoliment de nous aprenentatges i 
coneixements, sinó que ens plantegem el repte d’acompanyar-los, en la mesura de 
les nostres accions, per un camí de descoberta emocional que els permeti adquirir 
les eines necessàries per esdevenir individus 
social i emocionalment madurs.     
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També dissenyem i realitzem activitats lúdiques per a entitats públiques o privades 
dins de grans esdeveniments o festes populars. Estem especialitzats en un públic 
infantil, jove i familiar, creant activitats originals, atraients i diferents que encaixin 
amb la temàtica de l’esdeveniment i l’entitat que el patrocina.  
 
Per altra banda, gestionem i realitzem activitats i tallers especialitzats per a famílies, 
adults, gent gran i col·lectius amb necessitats  especials i organitzem esdeveniments 
corporatius, reunions i activitats d’incentius per a diverses empreses privades 
catalanes i espanyoles. 
 

COM HO FEM? 
 
Visualitzant quin volem que sigui el nostre posicionament de cara als diferents 
agents que participen del fet educatiu i actuant en base a allò que volem aportar . 
 
Cap a la societat, 
 
Caminem amb el compromís intern de sumar de manera positiva a la societat de la 
qual formem part conscients de la responsabilitat que tenim com a entitat educativa 
que som. Partint d’aquesta idea inicial, cuidem els nostres projectes i les nostres 
accions per participar amb responsabilitat en l’acompanyament dels infants i joves 
cap a la maduresa justa, feliç, crítica i solidària. 
 
Cap a les entitats i centres educatius,  
 
Cerquem entitats que comparteixin la nostra mirada i que vulguin col·laborar de la 
mà per treballar projectes que donin resposta a l’afany de coneixement i 
experiència innat dels infants com a vehicle cap a la seva felicitat.  
Ho fem des del convenciment que junts podem aconseguir un grau de satisfacció 
més elevat en l’acompanyament d’ aquest instint.         
 
La comunicació i l’adaptabilitat a cada realitat són alguns dels nostres trets 
diferencials, tenint clar que qualsevol d’aquestes principis ha d’incloure la qualitat 
dels processos a elaborar. Treballem cada projecte com un nou repte. El repte que 
ens suposa adaptar la nostra visió pedagògica a les particularitats i necessitats de 
cada nova comunitat educativa amb la que col·laborem. Entenent com a comunitat 
educativa la suma de tots els agents que actuen, d’una manera o altra, en el 
desenvolupament social, emocional, físic i cognitiu d’infants i joves, inclosos ells 
mateixos.  
 
Cap a les famílies,  
 
Creiem que la millor manera de retornar el regal que ens fan les famílies convertint-
nos en part activa del desenvolupament dels seus fills, és posar els màxims esforços 
i recursos possibles en cuidar la comunicació amb elles. 
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I que entenem com a comunicació satisfactòria? Aquella que es realitza de manera 
assertiva, empàtica i amb la voluntat de no perdre mai de vista a l’altre i els seus 
processos emocionals. Considerem bàsic per mantenir una comunicació sana, que 
totes les parts coneguin els límits i les possibilitats de cada part des de la 
responsabilitat i la coherència.  
 
Cuidem de manera especial la selecció de tota informació rellevant per fer que arribi 
a les famílies a través dels diferents canals comunicatius que fem servir. 
 
Cap als infants, 
 
Creiem fermament que les activitats han de permetre a l’infant i a l’adolescent 
créixer en llibertat, alegria, igualtat i autonomia.  
 
Per aquesta raó, podem dir que compartim la mirada de la pedagogia activa a l’hora 
de plantejar les nostres activitats, tot oferint l’espai i les condicions adients perquè, 
tant infants com joves, puguin satisfer la seva pròpia inquietud i curiositat innates.  
 
Per fer-ho ens centrem en treballar des de l’observació i l’acompanyament adequats 
a cada moment o circumstància i no pas en l’aplicació de mètodes rígids i prefixats 
que no deixin espai al reconeixement de l’individu i les seves particularitats.  
 
Cap a l’educador, 
 
Cerquem els perfils més adients per a realitzar les activitats, tant des del punt de 
vista tècnic com pedagògic, ja que són el vehicle directe entre el coneixement, 
l’experiència i la persona. Una vegada passen a formar part d’Aula BGT, els 
proporcionem formacions internes ajustades a la tipologia d’activitat que duran a 
terme. D’aquesta manera, creem un espai on oferir-los eines tècniques i vivencials 
que els permetin ajustar la seva visió educativa a la de l’entitat. No podem perdre de 
vista que són els educadors qui convertiran les paraules dels nostres projectes en 
fets reals i vàlids. 
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2. LA NOSTRA FILOSOFIA 
 
Entenem que la nostra raó d’existir com a entitat educativa és la d’atendre tant als 
protagonistes del sistema educatiu, els infants, com a la comunitat educativa de la 
qual en formem part i que s’ocupa de vetllar pel seu benestar emocional, social, físic 
i cognitiu. Així doncs, visualitzem dos camins a recórrer en el nostre horitzó, el 
primer que dóna el sentit principal a la nostra existència, la “funció educativa” i el 
segon que surt del compromís global, de la creença que la suma de les parts és més 
forta que les parts per separat, la “funció comunitària”.  
 
A l’hora de qüestionar-nos vers la nostra funció educativa, se’ns fa imprescindible 
definir com entenem el verb EDUCAR. Entenem el fet educatiu com 
l’acompanyament respectuós a través del qual percebre les necessitats dels infants 
per atendre-les amb empatia. 
 
I què volem dir quan parlem d’acompanyament respectuós? Cada nen és únic i, com 
a tal, té uns mecanismes, uns ritmes i unes motivacions d’aprenentatge propis i no 
podem caure en l’error de creure que el mateix comentari o la mateixa acció 
ressonarà per igual en tots els infants d’una mateixa edat. Partint d’aquest 
raonament bàsic, entenem com a imprescindible que l’educador afini la seva 
observació o percepció per poder, en primer lloc, copsar les necessitats de cada 
infant per separat per posteriorment realitzar un acompanyament adequat. En el 
moment en què posem l’accent del fet educatiu en l’observació i no en mètodes 
preconcebuts o introjectes propis (Gestalt), entenem que estem realitzant un 
acompanyament respectuós en l’aprenentatge de l’infant. 
 
I tot això com ho vehiculem? Mitjançant una eina tant atractiva com útil, el joc. 
Creiem fermament en el fet que els aprenentatges són més significatius si es 
produeixen en un ambient alegre, gaudint del moment i de les experiències, i és 
quan fem aquesta reflexió que entenem la importància del joc en l’educació. 
 
Una vegada plantejat el nostre posicionament en l’àmbit educatiu és hora de parlar 
de la funció comunitària. Cal dir en primer lloc que quan parlem de comunitat 
educativa ens estem referint a tots aquells agents que participen del fet educatiu, 
partint del mateix infant com a protagonista principal i continuant per les 
administracions (Generalitat, Ajuntaments, Consell Comarcal...), l’escola i les 
famílies. 
 
Històricament, les entitats educatives dedicades a les activitats de lleure o no 
lectives hem actuat com agents externs contractats per realitzar una tasca concreta 
en un espai i horaris determinats. Tenim el ferm desig de formar part d’aquesta 
comunitat educativa convertint-nos en un agent de participació i de presencia 
constants. Conscients de les nostres capacitats, tenim la ferma voluntat de poder 
sumar al dia a dia dels centres educatius establint sinergies positives i valuoses amb 
la resta d’agents educatius.   
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3. L’ACOMPANYAMENT  
 
En primer lloc cal explicar què volem dir amb acompanyament i quin és per 
nosaltres el més adequat, aquell que com a educadors/es volem oferir als infants 
amb els quals treballem. 
 
A Aula BGT no entenem el fet educatiu com una relació de posicions rígides entre 
educadors i infants, on els primers centren els seus esforços en complir amb una 
programació que els condueixi a l’acompliment d’uns objectius prefixats i genèrics 
per tots els infants d’una mateixa franja d’edat. Creiem en el creixement com un 
camí personal i propi de cada individu i en l’educador com un facilitador d’aquest 
procés d’aprenentatge. A partir d’aquest principi entenem que la nostra posició en 
aquest camí no està al seu davant guiant-los de la manera que nosaltres considerem 
oportuna, segons les nostres experiències, sinó que ens volem situar al seu costat, 
observant-los atents per recolzar-los quan ells ho necessitin. Perquè només si ens 
permetem aquest canvi d’actitud, si deixem de ser directius per passar a ser 
observadors, podem deixar espai per a què cada infant es desenvolupi en harmonia 
amb la seva pròpia essència i les seves emocions. No podem perdre de vista que no 
hi ha motivació més gran que la que surt d’un mateix. 
 
I seria impossible donar coherència a aquest plantejament si no comptéssim amb un 
equip d’educadors formats i preparats per aportar una mirada madura i serena per 
entendre que l’infant és el protagonista del procés i no simplement un executor de 
tasques. 
 
A Aula BGT concentrem els nostres esforços en formar i treballar amb els nostres 
educadors/es aquesta mirada. Creiem que aquest projecte només pot transcendir 
del paper i fer-se realitat si comptem amb un equip d’educadors/es que creguin i 
confiïn en ell. I per a què això sigui possible, posem els nostres esforços en dur a 
terme una formació prèvia vivencial que els permeti entendre amb profunditat la 
nostra proposta i viure els seus beneficis. D’aquesta manera, aconseguim un equip 
de treball implicat en el projecte i motivat per fer-lo seu i desenvolupar-lo. També 
disposaran d’un recull d’activitats i dinàmiques que els ajudarà en la seva 
intervenció educativa i els servirà de suport. 
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4. EQUIP D’EDUCADORS/ES 
 
A Aula BGT donem molt valor a la vessant experiencial de cadascuna de les 
persones que formaran part d’aquest equip de treball. Per aquest motiu, estarà 
format per persones que mantinguin una vinculació directa amb l’entitat, el nostre 
projecte i el centre. En aquest últim cas, valorem molt positivament incloure aquells 
monitors/es que se’ns proposen per la seva relació al centre i al projecte del mateix, 
sempre i quan disposin de les capacitats, la formació i les motivacions adients per 
formar part de l’equip. D’aquesta manera podem assolir una especial vinculació i 
implicació que farà que totes les seves capacitats i coneixements siguin potenciats 
pel plaer de treballar en el lleure educatiu i, a més, poder gaudir-ne a través dels 
projectes educatius que realitzen amb la nostra entitat i/o el centre educatiu. 
 

La ràtio monitor/a – grup d’infants serà, en tots els casos, d’1 monitor/a per cada 
grup de 8 infants. Tindrem en compte tots els requeriments demanats i articulats 
dins el Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu, tals com la subrogació total 
del personal o les titulacions que es requereixen per poder realitzar aquesta 
important tasca. 
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5. OBJECTIUS DEL CASAL 
 
OBJECTIUS GENERALS  
 
Oferir un servei centrat en el benestar i l'educació, executant i fent seguiment del 
projecte educatiu adaptat a les particularitats i necessitats dels infants. Tenint en 
compte la capacitat d’ésser flexibles i adaptables als esdeveniments que es van 
succeint. 
 
Generar un entorn favorable a través del qual els infants puguin desenvolupar-se 
socialment dins el col·lectiu i individualment mitjançant la descoberta de la seva 
pròpia personalitat i necessitats. 
 
Treballar l’autonomia de l’infant, plantejant activitats i espais que propiciïn la 
descoberta del seu entorn més proper i promovent el treball d’hàbits d’autonomia 
personal. 
 
 

OBJECTIUS VERS ELS EDUCADORS/ES 
 
Desenvolupament integral. El creixement dels nostres educadors/es és de vital 
importància per nosaltres, no en va són les persones encarregades de fer realitat el 
“com” de la nostra visió educativa. És per aquest motiu que cuidem i compartim 
amb especial cura les seves experiències. Creiem fermament que aquestes són el 
motor que dóna constància a la voluntat de creixement.  
 
Principi de responsabilitat. Implicant l’equip d’educadors i educadores en el nostre 
projecte els dotem d’un sentit d’identitat que fomenta un valor de vital importància 
quan treballem amb infants, el de  la Responsabilitat. Entesa aquesta no des de 
l’obligació sinó des del sentit comú i els valors que professem.  
 
Capacitat de reflexió. Entesa com la suma de processos, posteriors a l’experiència 
viscuda, que ens permeten identificar-la, interioritzar-la i extreure’n tot el seu profit. 
Creiem en les experiències com a font d’aprenentatges que ens fan créixer cada dia 
però també entenem que la reflexió posterior les dota de sentit. 
 
 
OBJECTIUS VERS ELS INFANTS 
 
Experiència saludable. Promoure l'adquisició d'hàbits alimentaris, higiènics i de 
salut, i aconseguir així una actitud positiva i curiosa vers les activitats proposades i el 
menjar. Tenir cura de les necessitats bàsiques dels infants tenint en compte les 
seves particularitats i diferències. 
 
Tracte afectiu. Atendre les seves necessitats emocionals mantenint una actitud 
d’escolta i acompanyament adequats segons el moment i la situació, evitant 
posicionaments rígids preconcebuts. 
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Relació social. Tenir cura de les seves necessitats de relació amb els altres i amb 
l’entorn, afavorint l’establiment de vincles afectius i de confiança amb els 
educadors/es i amb la resta d’infants. 
 
Tolerància. Treballem en la igualtat i el respecte entre persones sense realitzar cap 
diferenciació bé sigui de gènere, raça o cultura.  
 
Diversió. No podem perdre de vista que aquest és el projecte d’un espai de 
trencament i divertir-se, alhora que aprendre i assimilar, ha de ser un objectiu 
principal per a tots. Totes les activitats estan plantejades de manera lúdica i 
divertida per a què els infants gaudeixin alhora que desenvolupen les seves 
capacitats i coneixements. 
 
Participació i motivació. Ens marquem com a objectiu prioritari que l’infant participi 
amb ganes i amb il·lusió de les activitats que els plantegem. És des d’aquesta òptica 
que cobra sentit i importància el lleure dins l’educació dels nostres infants. 
 
 
OBJECTIUS VERS LES FAMÍLIES 
 
Comunicació neta. Creiem en la comunicació com a eina essencial per a l’entesa amb 
les famílies. Per atendre de la millor manera possible a cadascun dels infants i joves 
amb els quals treballem, busquem mantenir un feedback constant entre l’equip 
d’educadors i la família en el qual uns es puguin nodrir de la informació que li 
aporten els altres i viceversa, per poder donar una resposta més ajustada a les 
necessitats de l’infant. Per a què això sigui possible, busquem comunicar-nos amb 
les famílies de manera clara, fluïda, eficaç i respectuosa.  
 
Adaptació a les necessitats i neguits. Tractem de copsar els aspectes que cada 
família, en la seva particularitat, considera importants i que com a tal els preocupen,  
per poder donar-hi una resposta el més propera possible a les seves expectatives. 
Cal dir que en aquest procés també és important des de la nostra posició, mantenir 
criteris justos i que no vagin en contra dels principis i valors de l’entitat. 
 
Claredat en el nostre posicionament. Entenem que forma part de la nostra 
responsabilitat mostrar amb claredat els nostres límits conscients que aquests no 
vénen de la manca de voluntat de donar resposta als desitjos o necessitats de les 
famílies sinó de la importància de preservar les condicions necessàries per a oferir 
activitats segures, serioses i de qualitat. 
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6. TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 
 
Tot seguit us farem cinc cèntims sobre algunes de les activitats més rellevants dels 
nostres bressols d’estiu. 
 
Tallers vivencials,  
 
Creiem fermament en la importància que els infants aprenguin des de ben petits a 
viure, acceptar i a treballar les seves emocions. Per aquest motiu considerem 
imprescindible generar espais i activitats que els permetin “sentir”. Normalitzant, 
d’aquesta manera, l’acceptació de les pròpies emocions com a vehicle a través del 
qual viure la nostra vida de manera saludable.  
 
Entenem que les emocions que hom sent, un cop viscudes i acceptades, ens ajuden 
a conèixer-nos millor a nosaltres mateixos i per tant a acceptar-nos amb la clara 
voluntat de créixer en la direcció que ens faci feliços. Aquell qui es permet viure les 
seves emocions aprèn a respectar les dels altres. 
 
Tallers manuals,  
 
Aquest tipus de taller ens permet treballar diversos aspectes importants en el 
creixement de l’infant.  
 
D’una banda ens permet donar continuïtat al desenvolupament de la seva motricitat 
fina mitjançant la manipulació de materials i eines diverses que ajudaran a 
augmentar la seva precisió i coordinació.  
 
De l’altra ens facilita la possibilitat d’ajudar-los a ampliar el seu bagatge sensorial 
mitjançant l’experimentació amb materials de textures, sabors, olors, colors i sons 
diversos. Alhora és un espai de desenvolupament artístic i creatiu de l’infant. 
 
Una de les varietats de taller que ens agrada treballar és la dels “tallers de 
reciclatge”. Creiem necessari anar introduint als infants, en la mesura del possible, 
el concepte d’aprofitament dels materials que tenim al nostre abast. 
 

Musicotricitat, 
 
La música és un dels generadors més potents de moviment, si no el més, per aquest 
motiu fem ús d’aquesta eina per ajudar-nos a despertar en els nens el desig de 
moviment i posterior afinament del mateix, producte de la pràctica. Aquesta 
activitat ens permet experimentar en la descoberta del propi cos i en la relació que 
existeix entre aquest i els conceptes d’espai i temps. També ens permet treballar el 
ritme i l’oïda musical. 
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Expressió corporal, 
 
Activitat que permet als infants prendre consciència del seu cos i de les capacitats 
expressives del mateix. El cos és una eina bàsica de comunicació i per tant és 
necessari que l’infant aprengui a fer-ne ús per poder desenvolupar les seves 
capacitats socials establint relacions de qualitat. 
 
Contacontes sensorial, 
 
La qualitat principal d’aquesta activitat és la seva capacitat per potenciar la 
imaginació, la fantasia i l’esperit creatiu de l’infant. Alhora és un extraordinari recurs 
per atraure l’atenció dels infants facilitant la transició orgànica dels moments més 
actius cap als més tranquils. També aprofitem aquesta activitat per reforçar el 
centre d’interès treballant amb contes que hi estiguin relacionats.  
 
Jocs variats, 
 
Entenem el joc i totes les seves variants com un agent educatiu en si mateix i 
principal vehicle per consolidar els propis aprenentatges. Els infants podran gaudir 
d’una gran varietat de jocs que emprarem segons les necessitats específiques de 
cada moment i atenent a la particularitat de cada grup d’infants. 
 
Jocs d’aigua, 
 
Activitat principalment lúdica on es barregen jocs motrius amb remullades 
refrescants que ens permetin mitigar la calor. A més a més, segons la ubicació de 
l’escola en general, la disposició del pati en particular i la temperatura a l’interior de 
les aules, pot ser que afegim a la programació petits jocs d’aigua entre activitat i 
activitat.  
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7. CENTRE D’INTERÈS 
 
El casal es desenvoluparà seguint un centre d’interès que ens ajudarà a submergir-
nos en un món nou i ple de possibilitats on passar-s’ho bé i gaudir serà el principal 
objectiu i paral·lelament es treballaran un seguit d’aprenentatges que considerem 
d’especial interès pel desenvolupament integral de l’infant. 
 
El centre d’interès és molt important en la realització dels nostres casals, ja que és el 
fil conductor que dona sentit a les nostres activitats i les converteix, no només en 
eines per assolir els objectius plantejats sinó en moments de valor en sí mateixos. 
 
L’objectiu final no és altre que els infants continuïn experimentant noves vivències 
alhora que viuen intensament el casal. 
 
Està fonamentat sobre tres objectius principals: 
 

 Transmetre valors que els infants puguin incorporar a la seva vida diària. 

 Despertar la imaginació i la creativitat dels participants. 

 Propiciar nous aprenentatges i reforçar els que els nens i nenes ja tenen. 
 
Explicació del centre d’interès  
 
El primer contacte que té el nadó amb l’entorn és a partir dels sentits. Aquest 
coneixement és la base del desenvolupament posterior de les capacitats cognitives i 
motores i, alhora, és una font de motivació per als infants. Mitjançant els sentits, els 
nens interpreten el món que els envolta i configuren la seva realitat.  
 
Amb aquest centre d’interès, pretenem augmentar el nivell de consciència dels 
infants respecte les sensacions i percepcions que rep a través dels sentits. La nostra 
tasca com a professionals és la d’ajudar als nens i nenes a desenvolupar al màxim el 
procés perceptiu i assegurar-nos que la informació que rep estigui el més 
organitzada possible. 
 
És per aquesta raó que la temàtica del casal d’enguany s’anomenarà... 
 

“El circ dels sentits” 
 
Formar part d’una companyia de circ és un gran repte. Al circ ens podem divertir 
molt,  però hem de tenir sempre tots els sentits a punt!  
 
Entrarem a formar part d’una fantàstica companyia de circ que ens vol preparar per 
al més gran dels espectacles. Cada dia posarem èmfasi a algun dels nostres sentits 
per estar ben preparats i entrenarem bé el tacte, l’oïda, l’olfacte, el gust i la vista. 
Realitzarem diàriament exercicis sensorials que ens posaran ben en forma a la 
vegada que ens divertirem d’allò més! 
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Al circ, a més, s’han de treballar uns altres aspectes molt importants que ens faran 
arribar ben lluny. Serà imprescindible que entrenem el moviment, la nostra 
coordinació serà bàsica per a realitzar molts dels exercicis. També hem de treballar 
la nostra autoestima per a ser ben valents i no tenir por de res, nosaltres podem! 
Aquesta seguretat afectiva i emocional que aconseguim ens portarà a tenir més 
autonomia.  
 
La comunicació també és un element essencial en el món del circ i hem de saber 
utilitzar els diferents llenguatges que hi podem trobar (corporal, verbal, musical...) 
per aprendre a expressar-nos i fer-nos entendre. Ens ho passarem en gran 
descobrint i creant! 
 
I com no, per aconseguir tenir una bona companyia de circ haurem d’aprendre a 
relacionar-nos i a integrar-nos socialment. Segur que formarem el millor equip 
aprenent a gestionar les emocions i les relacions amb els altres. 
 
 
Exemple setmanal de programació 
 
Per veure com queda plasmat aquest centre d’interès a la programació del casal 
d’estiu, en mostrem un exemple a continuació. 
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Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

09:00 - 10:00h 
Benvinguda i rebuda dels 

infants i famílies 
Benvinguda i rebuda dels 

infants i famílies 
Benvinguda i rebuda dels 

infants i famílies 
Benvinguda i rebuda dels 

infants i famílies 
Benvinguda i rebuda dels 

infants i famílies 

10:00 - 10:30h Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

10:30 - 11:30h El circ dels sentits: olfacte El circ dels sentits: vista El circ dels sentits: tacte El circ dels sentits: gust El circ dels sentits: oïda 

11:30 - 13:00h Hàbits d’higiene Hàbits d’higiene Hàbits d’higiene Hàbits d’higiene Hàbits d’higiene 

12:00 - 13:00h Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

13:00 - 15:00h Estona de dormir Estona de dormir Estona de dormir Estona de dormir Estona de dormir 

15:00 - 16:00h 
El circ de la comunicació 

(sons, cançons,...) 
El circ del moviment 

(psicomotricitat) 
El circ del món (crear, 

pensar, explicar) 

El circ de les emocions 
(seguretat afectiva, 

autoestima) 

El circ de les relacions 
(jocs en equip) 

16:00 - 16:30h Berenar Berenar Berenar Berenar Berenar 

16:30 - 17:00h 
Comiat i Recollida 

progressiva dels infants 
Comiat i Recollida 

progressiva dels infants 
Comiat i Recollida 

progressiva dels infants 
Comiat i Recollida 

progressiva dels infants 
Comiat i Recollida 

progressiva dels infants 
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8. SERVEI D’ALIMENTACIÓ 
 
Tots els infants podran optar per quedar-se a dinar. Contemplarem totes aquelles 
especificitats alimentàries que es requereixin, ja sigui per necessitats de salut, com 
els menús celíacs, règim o al·lèrgies, o per voluntats de creença o cultura.  
 
Intentarem mantenir l’alimentació de la qual disposa el centre durant el curs 
escolar, sempre que s’estigui satisfet de la qualitat dels menús. Si és així, tractarem 
d’arribar a un acord amb l’empresa d’alimentació.  
 
En cas que no vulgui participar del projecte o els seus preus no s’adaptin al 
pressupost de l’entitat, disposem de diverses opcions a convenir amb l’organització 
del casal. 
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9. SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
 
L’equip de treball mantindrà un contacte diari amb els participants i les seves 
famílies. Fruit d’aquesta comunicació, disposarem d’informació rellevant sobre el 
funcionament i transcurs del casal que ens servirà per poder anar fent 
reajustaments d’aquells aspectes que considerem necessari variar.  
 
Realitzarem una avaluació setmanal per tractar principalment dos aspectes molt 
concrets, l’evolució dels infants al casal i la valoració de les activitats realitzades. 
Seran reunions molt específiques que duran a terme monitors/es i director/a. 
Aquestes reunions ens serviran per reajustar les programacions de les setmanes 
futures a partir de l’experiència viscuda fins al moment.  
 
Posteriorment a aquestes trobades d’equip, el director/a es reunirà amb el 
supervisor per traslladar tots els aspectes rellevants que s’hagin tractat així com 
totes les decisions preses ja sigui per validar-les o per variar-les si fos necessari. En 
aquesta trobada també es farà avaluació del grau de motivació i implicació de 
l’equip de treball. 
 
Les famílies rebran una enquesta de satisfacció que hauran de lliurar en finalitzar la 
seva participació al casal. Per nosaltres és molt important que ens la lliurin ja que 
ens és absolutament imprescindible la seva opinió com a usuaris per poder 
continuar millorant dia a dia. L’equip d’educadors/es també realitzarà una avaluació 
general del funcionament del casal quan aquest hagi acabat. 
 
Per últim, l’equip de supervisors farà avaluació global del casal (infants, 
programacions, activitats, educadors...) a partir de la pròpia observació, l’avaluació 
del director, les avaluacions dels educadors/es i les enquestes de satisfacció de les 
famílies, per tancar el procés i extreure’n els punts forts a mantenir i els febles a 
millorar de cara a futures edicions. 
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10. CARACTERÍSTIQUES DELS NOSTRES BRESSOLS D’ESTIU 
 
Oferim un ventall ampli d’activitats on el participant pugui recrear-se i aportar les 
seves actuacions. Sigui quina sigui la opció horària escollida. 
 
Establim una dinàmica estructurada en franges horàries, on el/la participant sàpiga 
què farà i on ho farà, és a dir, que es familiaritzi amb les activitats i l’entorn. 
Proposem activitats on el/la participant desperti les seves capacitats d’una forma 
autònoma però orientada pel monitor/a, potenciant la funció d’acompanyament en 
detriment de la funció de limitador directiu. 
 
Fem un treball previ curós i analitzat, per obtenir com a resultat una programació 
pedagògicament correcta, lúdica, i que respecti les particularitats del centre. 
Permetem als educadors/es que facin ús de les seves competències per treballar la 
base i l’estructura del projecte educatiu propiciant, amb això, una major dedicació 
en la millora de les activitats en detriment de la improvisació de les mateixes. 
 
Cerquem en els monitors/es el compromís per a què la seva programació d’activitats 
respecti el projecte educatiu alhora que s’adapti a les necessitats específiques que 
tingui el grup amb qui treballa, tot per mantenir la coherència educativa que, 
creiem, requereixen aquest tipus de projectes. D’aquesta manera acceptem la 
improvisació no com a manera d’actuar sinó com a recurs segons la lectura de 
necessitats que en puguin fer de l’observació dels infants, el moment i les activitats 
a realitzar. 
 
En definitiva, cerquem i trobem un compromís total d’un equip de treball per dur a 
terme una organització d’aquest tipus, amb programacions d’activitats 
estructurades i que contemplen un equilibri continu entre aprenentatge i recreació. 
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11. ASSEGURANÇA I SEGURETAT 
 
AULA BGT té contractada una assegurança de responsabilitat civil i accidents per a 
col·lectius. Aquesta assegurança dóna cobertura tant als participants del casal com 
als educadors que el desenvolupen. 
 
D’altra banda, cada educador/a disposarà d’un Pla d’acció en cas d’accident per tal 
d’actuar de la manera més eficaç i correcta davant aquest tipus de situacions.  
 
Si el centre escolar ja disposa del seu propi pla es determinarà amb antelació quin es 
durà a terme durant el casal. 
 
 

12. CONSULTES 
 
AULA BGT SERVEIS S.L. 
Telèfon: 933190338 
Correu electrònic: info@aulabgt.com 
Web: www.aulabgt.com 
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