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Associació Dinàmic   
933573519 /658812516     

info@viudinamic.org / ww.viudinamic.org  

“Totes les persones han començat essent infants, 
però n’hi ha poques que se’n recordin” 

(El Petit Príncep) 
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Presentació  
 

D’ on venim i com ens veiem... 

Venim del món de l’educació i el lleure i estem especialitzats en la preparació, disseny, dinamització i 
avaluació de projectes educatius. Portem des de 2004 realitzant tasques educatives amb els infants, 
els joves i les seves famílies i ens il·lusiona el que fem cada dia. 
 
L’equip de persones i professionals que conforma la nostra entitat tenen una formació acadèmica 
centrada en l’educació infantil, primària, secundària i social i a més disposa d’un fort bagatge vivencial 
com a conseqüència de l’experiència adquirida any rere any, projecte rere projecte, i vehiculada a la 
inquietud de cadascuna de les persones que pertanyen a l’entitat, la qual ja té més de 15 anys. En 
definitiva, ens considerem un grup de professionals innovadors i creatius, amb anys d’experiència dins 
del món del lleure i l’educació i que manté cada dia la convicció i la determinació per fer millor la seva 
tasca i estar a l’alçada per acompanyar el procés educatiu d’una de les etapes més significatives de la 
nostra vida: la infància. 
 
Valorem tres coses fonamentals a la nostra feina:  
 

1. El  treball de qualitat. L’entenem com un concepte intrínsec que engloba l’esforç i la capacitat 
per fer-nos responsables de qualsevol dels projectes en els que treballem.  

 
2. La capacitat d’autocrítica i millora constant. Tenim clar que cada experiència viscuda és un 

espai que ens proporciona un continu creixement. Les experiències viscudes, tant siguin bones 
com menys bones, ens dicten els passos a seguir en el present i futur i, per això, quelcom 
millorable es transforma, des del nostre punt de vista, en una oportunitat per seguir 
evolucionant.  
 

3. Les relacions personals. Si estem en aquest món de l’educació és perquè ens interessen les 
persones i en aquest sobretot els infants. Per tant, la comunicació des de l’empatia, 
l’assertivitat i el respecte mutu serà  l’eina fonamental per construir i mantenir relacions sanes 
i agradables amb els infants i les seves famílies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorda que tothom 
agraeix un somriure i els 
infants més que ningú, 

per això no oblidis 
somriure i gaudir amb el 

que fas! 
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Amor Joc
Diversió

amb valors

1. LA NOSTRA MISSIÓ 

“Enfortir la comunitat educativa des d’una xarxa amorosa  

construïda a través d’un casal divertit i ric en valors” 

Promoure en els infants la diversió i el creixement a través dels valors depèn de dos recursos 
imprescindibles, l’amor i el joc, a més de l’experiència relacionada amb aquests. Per tant, veiem i 
valorem  el creixement del participant des de dues perspectives o vessants, per una banda l’àmbit del 
creixement personal i emocional, per l’altra, l’àmbit del creixement social. 
 

 

          

 

 

 

 

 
Ens centrem així en la descoberta d’un mateix, que permeti als infants desenvolupar-se i 
moure’s amb criteri i d’aquesta manera aconseguir que visquin amb valors i des del respecte 
i l’amor la convivència amb ells mateixos i amb el seu entorn social. Si aconseguim 
prèviament això ja tindrem tota la base per passar a la diversió. 
 
Extrapolat als nostres casals, les concepcions anteriorment esmentades van destinades al 
disseny, preparació i execució d’un projecte educatiu creatiu i coherent , on el/la participant 
experimenta, es relaciona, col·labora i alhora es diverteix dins d’un ambient lúdic i recreatiu 
marcat per la congruència pedagògica que es desprèn del nostre projecte.  
 
Com a educadors i educadores en el lleure entenem que la millor forma d’educar és l’exemple, 
juntament a una actitud enèrgica, amorosa, entregada i vinculada a la il·lusió. Amb tot això 
farem del Casal un indret engrescador i dinàmic on poder viure una experiència única. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula de la Xarxa Amorosa  

Per mi jugar és la millor  
manera d’aprendre.  
I per què els adults   

deixen de jugar?  
Mira que són avorrits! 
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2. ELS OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE 

Presentem uns objectius en coherència amb les avaluacions realitzades durant les passades 14 
campanyes de casals hem gestionat com a entitat, tant amb els equips coordinatius dels diferents 
casals, com amb els monitors/es que hi van participar.  
 
A més, tenim en compte els punts de vista dels i les participants i també de les seves famílies que, per 
mitjà de les enquestes de satisfacció i les impressions transmeses a la nostra entitat, ens han ofert una 
visió i opinió de les nostra feina que ens ha permès millorar any rere any. Així creiem que aquests 
objectius esdevenen quelcom real, sorgit d’un treball centrat en l’avaluació de l’experiència 
adquirida en anteriors projectes i, per tant, de qualitat, tant pedagògica com recreativa. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Objectius generals vers els i les educadores 
 

 Confiar i créixer. El creixement dels nostres educadors/es és de vital importància per nosaltres 
i esdevé l’eina fonamental en el camí per la conformació d’una confiança vers la utilitat del lleure 
i, com a conseqüència, en la tasca que desenvolupen cadascun/a dels educadors/es, tot 
reafirmant el seu sentiment d’utilitat.  

 Responsabilitat.  Una responsabilitat no fonamentada en l’obligació i la por a les 
conseqüències dels nostres actes, si no vertebrada en el sentit comú, l’afecte, la confiança, la 
comunicació i els valors que professem tant des de l’associació com a través de l’equip de 
monitors. 

 
 
 
 
 
 
 

MOTIVAR LA PARTICIPACIÓ I EL 

COMPROMÍS COL·LECTIU 

CANVIAR  L’ESPAI DE PRÀCTICA I 

CUIDAR LES INSTAL·LACIONS 
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 EDUCAR en Valors. Ressaltar les majúscules del verb educar ens porta a ser conscients de la 
importància de les tasques de l’educador/a en el lleure. Valors per a la vida com el respecte, la 
companyonia, el compromís, la honestedat o l’autosuperació ens van fent recordar que aquest 
camí està format per les inquietuds de tots els que hi caminen amb i cap la felicitat.   

 Reflexió experimental. Les experiències són eina fonamental en l’aprenentatge d’un mateix si 
van acompanyades d’una profunda reflexió tant individual com grupal. Així, proposem als nostres 
educadors/es, que actualitzin i revisin les seves accions i experiències i que en treguin el millor 
per superar-se cada dia amb els infants. 

 Gestió emocional. Si volem treballar en el camp emocional dels infants, abans hem d’establir 
i fiançar un espai dins l’equip de monitors/es, que esdevingui fluït on es tractin de persones a 
persones i no de monitors a monitors. Així, si aconseguim que l’equip de treball miri endins alhora 
que enfora, en el moment d’avaluar cadascuna de les situacions que es van produint dins el casal, 
el punt de vista de l’equip s’eixampla i la resposta s’acosta molt més, tant a les necessitats dels 
infants afectats com a les del propi monitor/a que desenvolupa l’acció. 
 

2.2 Objectius generals vers els i les participants 
 

 Fomentar la cultura del respecte. Creiem en educar en pro i des del respecte ja que com agents 
educatius acabem essent referents directes dels infants. És per aquest motiu que creiem en 
l’aprendre fent, vivint i experimentant. Estem convençuts que és la millor manera per tal de què 
els infants aprenguin que és el respecte, personal i relacional.  Gràcies al respecte, podem educar 
en: 

 La coeducació: cerquem la transformació de tota mena de discriminació, per raons de gènere 
i manca de tolerància cap a la diversitat, en una actitud d’acceptació i integració vers les 
diferència. 

 La diversitat cultural: la veiem com un agent educatiu més, una oportunitat a partir del qual 
podem ampliar el ventall de coneixements tant dels infants com dels monitors/es.  

 

 Promoure la diversió, el dinamisme i la recreació. Parlem d’un casal  i divertir-se és l’objectiu 
principal per a tots i totes. Les activitats seran dinàmiques, estaran relacionades amb l’esport, 
l’art i la cultura i tindran com objectiu crear diferents espais recreatius.  

          

 Motivar la participació i el compromís col·lectiu. Aconseguir que l’infant es relacioni participant 
i es motivi per assolir els objectius de cada activitat sempre articulada des d’unes normes de 
convivència bàsiques i el respecte mutu.  
 

 Despertar i/o potenciar la creativitat i la llibertat. Despertar i expressar les idees i capacitats de 
cada participant per tal de potenciar actituds individuals i grupals de caire positiu és l’element 
clau que ens diu que l’infant s’està divertint. Per tant la nostra tasca serà crear un ambient de 
confiança i una relació propera i amorosa que ajudi al participant a dir la seva sense inseguretats 
ni timidesa. 

 
 
 



         
Casal d’hivern  
Curs 2018/19                                                                                                                                       

 7 

 
 

 Autonomia. Ajudar a l’adquisició de coneixements i habilitats per tal que  
el participant tingui més independència, seguretat i confiança en les seves actuacions. Pel treball 
en aquesta valor, considerem indispensable centrar-nos en el treball de la gestió emocional. 
 

 Higiene personal. Despertar, i continuar amb el treball realitzat per les famílies i escola, l’interès 
i la importància per la cura del cos.  
 

 Enriquiment dels hàbits saludables. Mantenir i fomentar els hàbits (conductes o 
comportaments) adquirits a l’escola i, també, amb les respectives famílies i dotar-los de sentit 
d’utilitat vers els i les participants. 

 

 Canvi de l’entorn i cura de les instal·lacions. Aconseguir que els participants contemplin l’escola 
com un espai de recreació i no d’estudis, respectant les seves instal·lacions. 

 

 Formació. Afavorir o contribuir en el creixement personal del participant com a persona 
tolerant, solidària, crítica, compromesa i respectuosa amb l’entorn social. 

 

 Respecte pel medi ambient i el reciclatge. Inculcar al participant la importància del medi natural 
i les accions quotidianes que poden afavorir-lo.   

 

 

 

3. METODOLOGIA I CONTINGUT 

La metodologia i els continguts  manifesten quina és la nostra manera de ser, la nostra essència i els 

objectius que volem aconseguir. 

3.1. Buscant l’excel·lència  través de les  intel·ligències múltiples 

Per arribar a aquest nivell ens dotarem d’eines metodològiques com la 
confecció d’un eix temàtic engrescador i atractiu i en activitats que es 
relacionin amb les anomenades intel·ligències múltiples (teoria de 

Howard Garner) a través de la música, el ball i la dansa, els esports, les 
gimcanes, les excursions en el medi natural, el teatre, les arts 
plàstiques, les gimcanes, els jocs  i les relacions personals (espais de 
reflexió). 
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3.2. Enfocant la mirada des del cor 

Fer una mirada des del cor i des del món de l’educació suposa una dimensió que atén directament a 
les  emocions , tant el seu tractament com efecte posterior.  Per tant adaptem una metodologia que 
analitzi prèviament  i entengui el comportament d’un infant des d’una mirada més humana o amorosa   
i que connecti a la vegada amb el seu estat d’ànim, evitant  l’etiquetatge i la limitació de les seves 
capacitats. 

 
 

3.3. Les nostres eines de treball  
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

             TREBALL PER ESPECIALISTES  
 
Creiem que fem una tasca educativa diferent i és per aquest motiu que ens basem en activitats 
realitzades per especialistes. Tots els grups aniran rotant per una especialista en algunes activitats del 
dia. Amb les experiències dels projectes anteriors hem pogut constatar que el fet de què el grup vagi 
canviant de monitor/a en certs moments propicia una millora en l’atenció i l’entreteniment dels 
infants, a més de potenciar que tant l’equip de monitors com els participants es coneguin més, guanyin 
vincles afectius i que la jornada sigui més amena i divertida. Tot i això, cada grup tindrà el seu 
monitor/a responsable que s’encarregarà de la comunicació amb les famílies a l’entrada i sortida del 
casal .   
 
Per poder dur a terme correctament totes i cadascuna de les activitats prèviament programades cada 
monitor/a disposarà d’un extens dossier (Dossier de Treball) amb la programació prevista per 
dinamitzar-la. Amb aquesta eina, i amb tot aquest material, no pretenem res més que potenciar les 
capacitats de què disposa cadascun dels membres de l’equip de monitors/es que dinamitzarà el casal.  
Treballem sobre la idea de què, amb una bona base teòrica, la tasca pràctica (les activitats) dels i les 
monitors/es esdevé en una acció recreativa i educativa de qualitat 

 
 
 

Les nostres 

eines per 

assolir un 

casal de 

qualitat i amb 

garanties 

seran diverses 

... 

Especialistes 

Temàtica 
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Què volem dels i les especialistes? 
 

Volem que siguin dinamitzadors dels seus espais o especialitats, adaptant o reformulant les 
activitats presentades al projecte educatiu a la realitat específica del grup a fi de què aquestes 
resultin motivadores i engrescadores i, alhora, continuïn amb la filosofia que té l’entitat i el 
mateix projecte. Per tant, els especialistes són també agents educatius directes, esdevenint 
aquests, una eina per assolir objectius d’una forma contínua i regular durant el transcurs del 
casal. Amb un bon grup d’especialistes, amb la filosofia, el projecte i les activitats 
interioritzades, estem segurs que podem assolir l’establiment d’un clima dinàmic  i amè que 
fa que la relació entre els grups de participants i l’equip de monitors i monitores conformi una 
dinàmica fluïda i molt òptima per estimular la inquietud i, per tant, motivació de totes les 
persones que participen al casal. 
 

 
Mètode 
Dins el projecte educatiu del casal, incidim en l’ús del mètode   com un 
instrument imprescindible per dur a terme una dinàmica  de casal acord 
amb els objectius educatius que ens plantegem i també com una finalitat 
vers aquests. Així es dóna un caire d’aprofundiment en els objectius 
generals i, sobretot, una major consciència del que estem fent  a nivell 

educatiu afavorint, per tant, el seu seguiment i la seva avaluació. Per 
nosaltres el mètode marca l’inici i el final de la nostra pròpia coherència 

educativa, en ell establim els valors que volem promoure i les estratègies que 
es portaran a l’assoliment dels objectius plantejats.  
 
Ens basarem com abans hem dit en les intel·ligències múltiples i l’educació emocional però per 
completar aquest mètode serà imprescindible la formació dels nostres educadors/es com també el 
disseny i contingut de les programacions de les activitats setmanals i la seva supervisió i avaluació 
continua. 
 
Per què és imprescindible el mètode? 
 
Perquè ... 
 

... permet un treball més acurat de tots els objectius de contingut que ens proposem i una major 
incidència en els/les participants. 

... amplia el ventall de possibilitats de treball vers els objectius, reforçant-ne uns i provocant 
l’aparició de nous. 

... dota al casal d’una adaptació específica de la temàtica i activitats respecte a l’edat i 
característiques dels/les destinataris/es. 

... ens ajuda a ser més creatius i a aportar diferents eines i recursos didàctics de diverses 
pedagogies lliures i/o alternatives. 

       ...   sense ell tindríem un casal que es basaria majoritàriament  en materials atractius i   
             activitats poc treballades en valors on l’actuació de l’educador/a no seria tan significativa i 

transformadora. 
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4. RECURSOS HUMANS 
 
Per nosaltres, el o la directora i l’equip de monitors/es esdevenen el pilar fonamental on sostenir el 
nostre projecte educatiu. Totes i cadascuna de les persones que participen al casal, tot formant part 
de l’equip humà, alhora formen part de la “família” Dinàmic.  
Emprem el terme família com a una manera de concentrar, en 
aquesta paraula, la dimensió afectiva i sincera del vincle que ens 
uneix amb cadascun d’ells i elles. 
Per tant, les persones que compartiran el casal amb els vostres 
infants són bàsiques per l’assoliment dels objectius que ens 
hem plantejat i, en conseqüència, juguen un paper 
protagonista en esdevenir referents dels participants. 

 

4. 1.Coordinació de l’equip i responsabilitats 
 
L’equip del casal estarà format per un/a supervisor de zona, un director/a general i el seu grup de 
monitors/es. En cas de necessitat, col•laboraran monitors/es de suport o ajudants.  
En principi, el director/a s’encarregarà de la gestió econòmica i organització del casal i de la supervisió, 
control i suport dels grups. Com a cobertura tindrà el supervisor de zona que farà funcions de logística 
general i resolució de possibles problemàtiques. 
Tant el director/a com els monitors/es seran titulats/des o estudiants en alguna carrera vinculada amb 
l’educació i el 40% de l’equip de casal disposarà de la titulació en el lleure exigida per la Secretaria 
General de Joventut. 
 
Les seves tasques seran:  
 

- Control d’activitats dels monitors/es. 

- Control d’assistència i menús de cuina 

- Mantenir, controlar i reposar el material. 

- Preparar els espais d’algunes activitats 

- Dissenyar i programar les activitats  

- Organitzar les reunions específiques amb l’equip de monitors/es.  

- Control de les entrades i sortides diàries. 

- Organitzar les rotacions pels monitors/es al menjador. 

- Atenció a pares i mares dels participants  

- Valoració final de cada torn. 

- Resolució de problemes. 

- Suport a grups i a determinades activitats. 

- Realització de notes informatives per a les famílies 
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4.2. L’equip de monitors/es  

 
L’educador/a en el lleure s’ha de mostrar participatiu/va i molt dinàmic/a. Hem d’entendre que una 
de les principals finalitats és ajudar els nens/es a agafar el ritme de cada dia, per això és molt important 
que combinem diferents elements perceptius (variació en el to de veu, música, utilització de materials 
de joc, etc.) que mantinguin l’atenció dels nens/es en tot moment.  
 
Les seves tasques seran:  
 

- Control i responsabilitat del grup de pràctica  

- Complir amb l’horari 

- Dissenyar activitats específiques segons l’especialitat, l’espai i materials, i fidels a la filosofia 

del casal 

- Dinamitzar les activitats cap a l’aspecte lúdic i educatiu. 

- Tenir cura del material i l’entorn i transmetre-ho als participants 

- Fomentar tolerància i respecte entre els i les companyes. 

- Participar activament en totes les reunions organitzades pel coordinador. 

- Informar al coordinador/a de qualsevol assumpte. 

- Atenció ràpida a les famílies (si volen més informació les adreceu als coordinadors) 

 
 

4.3. Formació de l’equip humà 
 
Totes i cadascuna de les persones que formaran part d’aquest equip passaran per un procés de 
formació preparat i dissenyat exclusivament per a elles. D’aquesta manera, el que pretenem 
aconseguir és que cada membre dels nostres equips sigui fidel al valors i actitud que volem que els i 
les infants assoleixin durant la seva estada al nostre casal. 
 

 

5. TEMÀTICA “APRENENTS DE PATGE”  

“Fa uns mesos que a la fàbrica dels Reis Mags d’Orient tenen un nou aprenent: en Ton.  És 
un jove que li encanta el nadal, simpàtic i sempre agradable amb tothom. Això sí, és una 
mica despistat.... De tant en tant es perd, o s’oblida d’enviar una comanda o no recorda el 
nom d’algunes coses.  

En Ton va arribar a la fàbrica perquè té moltes ganes d’ajudar a organitzar el seu dia preferit: 
El dia de Reis! 
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El seu primer dia de feina els tres Reis li van ensenyar les instal·lacions de la Fàbrica de les 
Il·lusions i li van presentar la resta de patges.  També li van explicar els càrrecs i diferents 
feines que es fan, i el més important: el que s’ha de fer just els dies abans de la màgica nit de 
Reis. Però en Ton, que a vegades es despita una mica, no s’ho va apuntar tot  i ara, que 
s’acosta el dia de Reis, comença a dubtar de què li falta fer.  

En Ton sap que sense l’ajuda d’altres aprenents no podrà arribar a tot. Pel que ha sentit per 
la fàbrica, hi ha una llista llarga de coses a fer, i no sap si se’n recordarà de totes. 

I aquí és on us demanem ajuda als nens i nenes del casal de Nadal. Sabem que teniu moltes 
ganes de gaudir d’aquests dies de vacances i que podreu ajudar en Ton a resoldre totes les 
complicacions.  Oi que podreu ajudar als Reis Mags i a en Ton? 

Si col·laboreu a que la Nit màgica de Reis surti perfecte, us prometem un carnet xulíssim: El 
d’ajudant oficial dels Reis Mags d’Orient!  

Us hi animeu?” 
 

 

5.1. Objectius temàtics 

 

- Debatre sobre què és el més important en aquestes festes i el consumisme I materialisme 

que comporten.  

- Mostrar una forma diferent de valorar els regals, des d’un punt de vista no materialista. 

- Conèixer les tradicions i els dies festius que se celebren. 

- Treballar les tradicions des de diferents vessants artístiques.  

- Treballar l’educació emocional. 

- Afavorir la cohesió de grup. 

- Fer de l’esport una eina cohesionadora. 
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6. CALENDARI DEL CASAL 

 Dates 

 
 

1r torn 
 

 (24,27 i 28 desembre) 

24: La Fàbrica de les 
Il·lusions, en Ton i l’Estel 
de Nadal 
27: Un nou any a tot el 
món per desitjar amb el 
cor 
28: Sants Innocents i les 
llufes 

 
 

2n torn 
 

(31 de desembre  i  
2, 3 i 4 de gener) 

2: Cap d’any i l’Home dels 
Nassos 
2: Regal d’elogis en 
mosaic  
3: Les cançons de l’època i 
el Fanalet de Reis  
4: La corona dels desitjos, 
visita del patge i repartició 
de carnets d’Ajudants dels 
Reis Mags  

 

7. ORGANITZACIÓ HORÀRIA DIÀRIA 

 8h a 9h. Servei acollida (opcional).  

 9h a 9:15h. Entrada de participants, cadascú amb el seu grup i monitor/a. A les 9:15h. 
es tancaran les portes per començar les activitats. Es passarà llista.  

 9:15h a 10h. Primera activitat temàtica moguda (gimcana o esports) 

 10h a 10:30. Esmorzem 

 10:40h a 12:30. Activitats temàtiques tranquil·la (tallers) 

 12:45 a 13h. El cursos de P3, P4 i P5 entraran al menjador en el primer torn  (sobre les 
12:45) i la resta al segon (13h. aprox.).  

Els i les participants que marxen a les 13h. es preparen per sortir. 

 13h a 14h. Dinem.  

 14h a 15h. Estona lliure (els i les més petites faran migdiada de 14.15 a 14.45h aprox.) 

 15h.  Recollida i preparació de la tarda 

 15:15 a 15:45h Activitat de tarda tranquil·la. 

 15:45h. a 16:30h. Activitat de tarda moguda.  

 16:40a 16:50h. Ens preparem per sortir. 

 16:55h. S’obren les portes del casal i es realitza la sortida de participants.  
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8. TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 

* Estona del conte, joc simbòlic o construccions: Activitat adreçada als infants de parvulari, 

l’objectiu d’aquesta serà dotar al casal d’una estona on l’infant pugui relaxar-se i utilitzar la 

imaginació. 

* Activitats d’interior (jocs tradicionals): Jocs i activitats dirigides proposats per realitzar-se a 

l’interior de l’escola.  

* Tallers d’arts plàstiques i manualitats:  Activitats a través de les quals es pretén que l’ infant 

tracti  diferents tècniques plàstiques com a mitjà per estimular la seva creativitat i les seves 

capacitats sempre tenint en compte la utilització de material reutilitzat i reciclat. La major part 

dels tallers que es realitzaran estan inclosos dins l’eix d’ambientació, per tant busquem que 

els tallers siguin necessaris per assolir els objectius temàtics.   

* Jocs esportius: Realitzarem esports col·lectius ja coneguts (futbol, bàsquet, p.e) i també 

d’altres alternatius, com els populars i tradicionals. Per aquells cursos en els que les normes 

d’algun esport puguin ser un obstacle adaptarem jocs esportius de les diverses disciplines. 

* Música i balls:  Activitat on treballarem diferents músiques i com el nostre cos s’adapta a 

ballar-les, així com aspectes psicomotrius i artístics.  

* Gimcanes: Jocs de pistes per trobar què farem aquell dia. Pot ser en formats diferents 

(trobar peces d’un puzzle, recollir materials, passar un circuit, etc.) 

 
 

 

9. ASPECTES LOGÍSTICS 

9.1 Recursos materials  

Com a material fungible l’entitat aportarà: paper d’embalar, folis, paper seda, xarol, crep, “celofan”, 
ceba, cartolines, goma eva, suros, teles per a fer disfresses, agulles d’estendre roba, cola calenta, tot 
tipus de pegament i cola, gomets, temperes, vernís, pinzells , ceres, colors, bolígrafs, llapis, gomes, 
maquinetes, regles, guixos, punxons i pelfes, plastilina, fang, globus, purpurina, galledes, gots, plats, 
cons grans i petits, pals, pilotes, armilles, etc. .   
 
Com a material tècnic aportarem (sempre i quan el centre no ens pugui cedir aquest material): un 
ordinador portàtil, una impressora i  aparell de música. 
 En cas que  el director/a  o l’AFA de l’escola ens cedeixi part del material, l’organització del casal farà 
un inventari i s’encarregarà de qualsevol desperfecte o deteriorament, reposant tot aquell material 
perdut o trencat.  A més, ens responsabilitzarem de totes les impressions i fotocòpies necessàries pel 
bon desenvolupament del Casal.  
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9.2. Servei de menjador  

Tots els infants podran optar per quedar-se a dinar, doncs contemplarem totes aquelles especificitats 
alimentàries que es requereixin, tals com els menús celíacs, règim, al·lèrgies i d’altres derivats de les 
creences del infant. Donem la possibilitat doncs d’accedir a un servei de càtering de línia calenta. 
Sigui quina sigui l’empresa d’àpats assegurarem uns menús  adaptats i a l’alçada de les necessitats i 
atencions de tots els i les infants del casal. 

 
10. DIFUSIÓ I PROMOCIÓ                                        

 
Perquè el nostre projecte esdevingui complet i integral considerem important la nostra implicació en 
el procés de difusió i promoció del casal. 
D’aquesta manera, disposem de diverses eines per a què la informació respecte al contingut i format 
del casal arribi a la major part dels destinataris potencials. Les eines de les que farem ús són: 
 

 DÍPTIC/TRÍPTIC  INFORMATIU I D’INSCRIPCIÓ 

 CARTELLS INFORMATIUS 

 ESPAI WEB (www.viudinamic.org)  

 

 CORREU ELECTRÒNIC   

 REUNIONS AMB LES FAMÍLIES 

 GESTIÓ I CONTROL D’INSCRIPCIONS 

 
 
11. DATES I OPCIONS HORÀRIES  
 

11.1. Calendari  

 

 

 

11.2. Opcions horàries 

 

 
 
 

 
       Observacions: 

 Per obrir un torn es necessitarà un mínim de 20 inscripcions. 

 Per obrir l’opció de dinar i quedar-se fins les 17h es necessitarà un mínim de 15 participants. 

 Per obrir el servei d’acollida matinal es necessitarà un mínim de 5 infants.            

 
 

TORNS INICI FI DIES 

TORN 1 24-des 28-des 3 

TORN 2 31- des 04-gen 4 

OPCIÓ HORARI 

MATÍ de 9,00 h a 13,00 h 

TOT EL DIA I DINAR de 9,00 h a 17,00 h 

ACOLLIDA MATINAL*  de 8,00 h a 9,00 h 
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15. ASPECTES LEGALS 

 

11.1. Assegurança del casal 

Contractem una assegurança de responsabilitat civil i accidents per a col·lectius. Aquesta 
assegurança cobrirà tant a participants com a monitors/es, coordinadors/es i el director/a, i ve 
recolzada per la Federació Catalana de l ‘Esplai fet que ens facilitat la gestió de qualsevol incident que 
es pugui produir durant el transcurs del casal. 
 
 

8.2. Protocols d’actuació 

Per a fer front a qualsevol de les situacions o eventualitats que requereixin de la 
nostra ràpida intervenció, decisió i acció disposem d’un conjunt de protocols 
que ens permeten reaccionar amb eficàcia davant el que pugui ocórrer en el dia 
a dia del casal. 

 
 
 
 

16.  UN CASAL SOLIDARI  

La nostra entitat integra un àrea de cooperació i educació per al desenvolupament des 
de 2010 que s’acciona a Chiapas (Mèxic), concretament amb la infància indígena que viu 
a comunitats rurals. Gràcies a les quotes dels nostres projectes de lleure i de  casals que 
realitzem a Catalunya autofinancem aquesta àrea i podem establir accions solidàries que 
acompanyin i millorin el procés educatiu d’altres infants amb menys oportunitats.  

 
D’altra banda també potenciem els nostres casals i la seva gestió per integrar valors i accions cap a la 
solidaritat i la cooperació i per fer visibles altres realitats. 
 

Més informació:  www.dinamicinternacional.org. 
 

 “Apostem per una educació transformadora, en moviment, que no s’estanqui i 
que també arribi a les persones amb menys oportunitats”. 

 
 

 

   Catalunya                                                                                                       Chiapas 
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 14. CONTACTE 

Esperem que hagueu gaudit de la lectura del nostre 
projecte i que us animeu a transportar aquestes 
pàgines a la realitat de les vostra escoles.    
 
Moltes gràcies per la vostra atenció! 
 
 
 

933573519 /658812516 (LAIA)  

info@viudinamic.org 

www.viudinamic.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


