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1. Presentació

El document que teniu a les mans és la proposta que hem elaborat des de La Fundació La Xarranca per a la
realització de les activitats d’estiu 2014.
En una primera part, es detallen els aspectes genèrics i globals a partir dels quals la Fundació La Xarranca
fonamenta les seves actuacions, especialment els casals d’estiu i activitats de vacances.
En una segona part es detallen aquests continguts en activitats concretes (objectius específics, planificació de
les activitats...)
Tot aquest projecte està recolzat per l’experiència i el treball que el CAE ha dut a terme al llarg dels seus 30
anys de funcionament, els set darrers treballant coordinadament amb la Fundació La Xarranca. Un treball en
diferents àmbits, entre els quals s’hi inclou l’organització d’activitats per a infants i joves, ja sigui en els seus
períodes de vacances, com al llarg del curs escolar.
Volem matisar que es tracta d’una proposta de partida. Per aquest motiu, si aquesta proposta es considera
interessant, creiem que serà necessari dur a terme un petit treball conjunt per adaptar aquesta proposta al
vostre centre escolar o municipi.
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2. La Fundació La Xarranca

La Xarranca, Fundació Socioeducativa Privada és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitats
promoure i desenvolupar projectes i activitats de caire social, educatiu, cívic i cultural que potenciïn:





L’educació d’infants, joves i persones adultes
des de tots els àmbits de l’educació i la
formació.
La promoció i difusió de l'educació en el lleure.
La promoció del compromís i la participació
social, la ciutadania activa, el voluntariat i
l’enfortiment del teixit associatiu.
La promoció dels valors del respecte, la
convivència i el civisme; la cooperació i la
solidaritat; la pluralitat i la diversitat; la
integració i la cohesió social, els hàbits
saludables; el respecte al medi ambient i la
sostenibilitat, i l’arrelament i l’estima al
territori, al país i a la cultura.

Per tal d'assolir aquests objectius, la Fundació duu a terme les activitats següents:










Promoció, creació, disseny i organització de programes i activitats de dinamització cultural, cívica,
comunitària, juvenil i associativa.
Promoció, creació, organització i monitoratge d'activitats infantils i juvenils i de serveis educatius, socials,
culturals i de lleure.
Organització d’activitats i serveis d’informació i sensibilització juvenil.
Disseny, elaboració i préstec de recursos didàctics i materials pedagògics.
Elaboració i edició de publicacions .
Elaboració d'estudis, diagnosis i altres treballs d’investigació i recerca.
Disseny i organització d'exposicions i mostres.
Suport, recolzament i assessorament a persones, col∙lectius, entitats i associacions.
Promoció de cursos, monogràfics, seminaris, programes i altres activitats formatives.

La Xarranca té la seva seu social a Manresa però el seu abast és supracomarcal: du a terme activitats i serveis a
tota la comarca del Bages i a les comarques limítrofes ‐Berguedà, Solsonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat,
Anoia i Osona.
Orgànicament, la Fundació La Xarranca està estretament vinculada al CAE, ja que des d’aquesta associació es
nomenen els patrons que vetllen pel correcte funcionament de la Fundació.
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Continguts generals i
comuns de les activitats
de vacances
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3. El plantejament pedagògic de les activitats de vacances
La proposta que hem elaborat respon al plantejament pedagògic que des de la Fundació La Xarranca i des del
CAE tenim sobre les activitats infantils en temps de vacances i que detallem seguidament.

a. Els períodes de vacances són un temps d’esbarjo per als infants
De la mateixa manera que ho són per a les persones
adultes, les vacances dels infants i adolescents també
haurien de ser per a ells un període d’esbarjo
respecte de les seves activitats habituals: l’escola, les
extraescolars i les altres activitats que realitzen al
llarg del curs escolar. Per aquest motiu, aquests
períodes han de suposar per als infants uns espais de
diversió i de descans. Diversió, perquè s’ho han de
passar bé, han de gaudir fent activitats i propostes
que els siguin atractives, engrescadores i que els
proporcionin satisfacció. I descans, perquè cal evitar
entrar en una dinàmica en la que els nens sumin i
sumin activitats, omplint el calendari d’activitats
encadenades.
Per tant la primera consideració és dissenyar activitats que permetin als nois i noies sentir‐se interessats i
satisfets per participar en aquestes activitats, tot evitant que aquests visquin la seva participació en activitats
de vacances com a una imposició o una obligació més de les que ja tenen habitualment.

b. Les activitats de vacances són un espai educatiu
L’esbarjo i el gaudi dels infants no és incompatible amb el treball educatiu: aquest és el punt de partida de
l’educació en el lleure en el qual La Xarranca fonamenta la seva intervenció educativa. Les activitats en
períodes de vacances generen un ambient que permet dur a terme, d’una manera molt important, un ampli
treball educatiu en actituds i aptituds:







El nen/a experimenta i aprèn realitzant les
activitats
Comparteix experiències amb un grup de
companys i companyes d’edats semblants
Hi ha una relació molt important noi/a –
monitor/a
Es fomenta la iniciativa i la responsabilitat
Es potencia la creativitat
Es promouen tot un seguit de valors i
actituds

En aquestes activitats, l’infant creix i desenvolupa la
seva personalitat, enriquint‐se amb noves
aportacions derivades d’activitats que no li són
habituals.
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c. En les activitats, l’infant esdevé
protagonista
En aquestes activitats, l’infant es converteix en el
centre de l’activitat: adquireix el paper
protagonista. Les activitats estan dissenyades per
a que l’infant hi participi, directament. No parlem
d’espectadors, sinó de participants. Aquest
protagonisme ve condicionat amb l’edat. A
mesura que els nois i noies són més grans, el
protagonisme augmenta i la programació de les
activitats es pot veure modificada en funció de les
seves propostes, aportacions i interessos.

d. A les vacances es fan nous amics i amigues
Les activitats de vacances fan possible l’establiment de
noves amistats i de noves xarxes d’amistat. És bo que
els nens i les nenes participin en activitats amb nois i
noies d’altres procedències (altres escoles, barris,
municipis, etc.). D’aquesta manera s’afavoreix la creació
de noves coneixences i l’ampliació del cercle de
relacions dels nois i noies. A curt i a llarg termini
aquestes coneixences tenen importants beneficis per
als nois i noies, però també per a la societat en que es
mouen i que, posteriorment, modelaran. Les activitats
de vacances són una llavor que quan creix afavoreix una
major cohesió social.

e. Les famílies han de ser partícips de les activitats de vacances dels seus fills
De la mateixa manera que les famílies segueixen el
treball fet a l’escola, creiem que també ho han de
fer en les activitats de vacances. Per aquest motiu,
és important que hi hagi un rol actiu dels pares i de
les mares, en fets com ara:








La participació en reunions informatives de
les activitats, tot informant‐se de les
activitats programades i coneixent els
monitors i monitores responsables
d’aquestes activitats
L’acompanyament del/la fill/a en el procés
de presa de decisió i participació a les
activitats de vacances
El seguiment de les activitats que fa el seu
fill/a
La participació a les activitats obertes als pares (finals de torn, festa de les famílies, etc.)
Aportant opinió en els processos de recollida d’informació, valoració i satisfacció.
...
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f. Una oportunitat per fer territori
Els casals de vacances duts a terme al mateix municipi són una oportunitat única per treballar la dimensió
territorial i col∙lectiva, tant des del punt de vista del coneixement com de la interrelació. Per tant, promovem
que els casals d’estiu potenciïn:







La participació del major nombre de nens/es del municipi, independentment del seu entorn habitual
(barri, escola, grup d’amics, etc.)
La participació de joves del municipi desenvolupant tasques de monitor
La participació d’altres entitats i col∙lectius del municipi (esplai, associacions, comerciants, gent gran,
etc.)
El coneixement de l’entorn urbà proper
i
(espais,
parcs,
instal∙lacions
equipaments, indústries, etc.)
El coneixement de l’entorn natural proper
(boscos i altres indrets)
El coneixement de la història del municipi
i dels seus fets identitaris i singulars
(històries, llegendes, tradicions, cultura
popular...)

Cal que les activitats programades incorporin
aquest component territorial, evitant activitats
generalistes, no contextualitzades.
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4. Els objectius generals dels Casals d’Estiu

L’organització de casals d’estiu i d’activitats de vacances de la Fundació La Xarranca es fa a partir d’uns
objectius generals que es revisen i actualitzen anualment .

1.

Aconseguir que els infants gaudeixin del casal a partir d’una programació atractiva d’activitats de caire
lúdic

2.

Afavorir l’autonomia i el creixement i desenvolupament personal dels infants a partir de noves vivències
i experiències

3.

Potenciar la relació entre els nois i noies participants afavorint l’establiment de vincles i relacions
d’amistat i evitant situacions de discriminació o marginació

4.

Potenciar el paper actiu i participatiu dels nois i les noies en l’execució de les activitats

5.

Afavorir la descoberta i la interrelació amb l’entorn natural, social i cultural proper

6.

Potenciar la creativitat dels infants
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5. Els continguts metodològics
Tal com hem dit anteriorment, les activitats de vacances esdevenen un espai ideal per dur a terme una tasca
educativa. Els monitors i monitores esdevenen agents educatius i les diferents activitats i les vivències de grup
esdevenen instruments educatius, tal com detallem seguidament.

a. L’eix d’animació
L’eix d’animació és l’eix vertebrador sobre el qual es programen les activitats. Normalment es tracta d’un fil
conductor que proporciona intriga, aventura, misteri, emoció... en definitiva, una història que motiva. És com
un embolcall, atractiu i llampant, que ens deixa entreveure quin gust tindrà el caramel, però que cal tastar per
descobrir‐lo. És, per tant, un recurs que per una banda dóna cos a tota la programació del casal, i per l’altra
proporciona una dosi extra de motivació.
L’eix d’animació potencia la creativitat dels infants,
ja que els requereix situar‐se en una història i una
ambientació que no es corresponen amb el món
real. Tot i així, al voltant de l’eix es creen uns
personatges que ajuden a visualitzar tota aquesta
història als nois i noies.
Tot i que hi ha un eix únic per al casal, la trama
s’estructura al voltant d’històries parcials, una per
cada torn del casal. D’aquesta manera
s’aconsegueix que cada torn tingui un fil
argumental propi, plenament coherent amb l’eix
general, i que s’inicia i finalitza amb el torn. Això
permet a l’infant que participa en un torn gaudir
d’una aventura sencera i, als infants que participen
en més d’un torn, viure diferents aventures, totes elles diferents, però estretament relacionades.
Els eixos d’animació dels casals d’estiu darrers anys han estat:

 2013: Els arqueòlegs
Els professors Pep Corrons i Laura Clots varen ser
els protagonistes dels casals d'estiu que el CAE i
la Fundació La Xarranca varen organitzar l’estiu
de 2013. De la mà d’aquests dos joves professors,
els infants varen poder descobrir la vida
quotidiana de cinc èpoques històriques i antigues
civilitzacions ‐les restes més importants trobades,
els seus costums, els seus jocs, les seves
manifestacions artístiques...:
• La prehistòria
• Mesopotàmia
• Egipte
• Roma
• L’imperi Inca
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 2012: 1, 2, 3 ... acció
Els protagonistes del casal d’estiu de l’any 2012 van ser tres
personatges del món del cinema: la Sesi Ó, en Pau Za i l’Imat G.
Aquests tres personatges van anar proposant jocs i tallers als
infants. A través d’ells els infants van conèixer els diferents oficis
i elements que intervenen en la creació d’una pel∙lícula de
cinema, i van experimentar amb efectes especials i l’expressió
corporal.
Amb aquest eix, els participants dels casals d’estiu es van poder
transformar en mims, assistents/es de direcció, operadors/es de
càmera, actors i actrius, en costumitzadors, ....

 2011: La màgia del Casal
Al 2011, bruixes, bruixots, fetilleres, xamans i mags varen compartir casals amb
els nens i nenes per ensenyar‐los els seus trucs de màgia, els seus secrets, els seus
encanteris i les seves pocions.
Un viatge per diferents indrets del món per conèixer com aquests personatges
màgics estan presents en totes les cultures: els druides de les antigues cultures
celtes, els bruixots de l’Àfrica, els xamans de les cultures americanes... Els
participants més petits varen tenir la companyia de la Bruixa Alba Ergínia, la
Bruixa Maduixa i el Bruixot Pebrot, encarregats d’anar introduint totes les
activitats que es van desenvolupar durant el casal d’estiu.

b. Els monitors i monitores
El desenvolupament dels casals d’estiu es fonamenta bàsicament en les figures dels monitors i monitores que
els duen a terme. Si bé és cert que la programació i planificació de les activitats i els aspectes organitzatius
tenen el seu pes específic, allò que els infants acaben recordant són els monitors i monitores que durant el
casal varen estar al seu costat i que, per uns dies, varen convertir‐se en els seus amics i amigues i en els seus
referents.

La implicació de l’equip de monitors/es és
essencial per assolir una gran motivació
dels infants. Teatralitat i animació, però
també proximitat i connexió són algunes de
les estratègies utilitzades.
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Perquè ells i elles són les persones responsables de crear un ambient agradable i unes dinàmiques grupals
positives; de presentar d’una manera atractiva i engrescadora les activitats i de motivar als nois i noies a
participar‐hi; d’atendre els infants quan aquests tenen alguna necessitat o, simplement, requereixen la seva
atenció; de transmetre valors, actituds...; de transmetre confiança a les famílies i que els pares i mares deixin
els seus fills i filles al casal sabent que “estan en bones mans”...
Per aquest motiu és molt important configurar un bon equip dirigent, format per diferents persones que
tinguin l’habilitat de treballar en equip, aportant cadascuna d’elles les seves virtuts i potencialitats.
Des del CAE i La Fundació La Xarranca es cuida molt la configuració dels equips. És per això que més endavant
hi dediquem un apartat sencer.

c. El joc i els jocs
El joc és l’activitat lúdica pròpia del infants que els permet créixer, aprendre, descobrir el món que els envolta,
reconèixer i recrear els rols socials, establir relacions personals i normes de convivència, i d’aquesta manera
integrar‐se a la societat. És un activitat intel∙lectual, física i social que ajuda l’esser humà a desenvolupar‐se
integralment. El joc és bàsic per al desenvolupament de la persona. Un nen o una nena que juga i sap jugar
serà, no només un infant sa, sinó també un adult sa. El joc és imaginació i afavoreix la creativitat, planteja
reptes, i dóna claus per a resoldre’ls. En definitiva
és una eina per a desenvolupar les competències
cognitives de les persones que hi participen.
No és d’estranyar, doncs que el joc esdevingui
l’activitat estrella dels casals d’estiu, incorporants
en la programació des de múltiples enfocaments:







Jocs motrius
Jocs de taula
Jocs de destresa i d’habilitat
Jocs d’aigua
Jocs de construcció
etc

d. La vivència i la convivència grupal
En les activitats de lleure i, per extensió, als casals
d’estiu, el grup adquireix un paper molt rellevant.
Perquè és en el grup, amb companys d’edats
semblants, on l’infant fa amics, es relaciona, ajuda,
comparteix, rep, accepta, dóna, etc. Amb el grup
l’infant creix, comparteix activitats, experiències i
vivències; aprèn a trobar el seu lloc; etc. I tot plegat
es fa d’una manera natural, gens forçada.
Per aquest motiu és molt important donar valor a
la convivència diària i potenciar la cohesió grupal,
fent que tots els infants s’hi sentin integrats,
còmodes, respectats, valorats... Com més unit
estigui el grup, més se’n beneficia l’infant.
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6. Les activitats
Un cop definits els objectius i els continguts metodològics, la programació del casal s’estructura a partir de les activitats.
Les activitats es programen de tal manera que a garanteixin:





Adequació a les edats dels nens i nenes participants
Compaginació d’activitats de diferents tipologies: quietes ‐ mogudes, introspectives – expansives, individuals – col∙lectives, lúdiques – artístiques, etc.
Adequació als horaris i als condicionants climatològics
Manteniment d’un ritme progressiu a mesura que avança el casal

Tot i que les programacions concretes del casal es detallen a l’apartat específic de cada casal, a continuació detallem i finim les diferents tipologies d’activitats que es tenen
en compte, tot especificant les franges d’edats que millor s’adeqüen:
Activitat
Activitats
tecnològiques

Descripció
Generalment fonamentades en la imatge i les noves tecnologies. Fotografia, vídeo, Internet, blocs... etc. Un
món apassionat per als preadolescents.

Contes

Activitat de lleure en que els infants coneixeran contes d’arreu del món, jugaran i faran tallers a partir
d’aquestes narracions. Aquesta activitat potencia la imaginació, la creativitat i la interculturalitat.

Danses i cançons

Les danses i cançons amenitzen els casals a través de diferents fórmules: aprendre danses i cançons,
inventar‐se la dansa i els seus moviments a partir d’una música, etc. Són activitats que potencien
l’expressió, la coordinació...

Dinàmiques de
grup

Són activitats que tenen com a finalitat recrear una situació especial per tal de poder analitzar el
comportament de les persones implicades. Un cop feta la dinàmica els participants poden expressar les
seves opinions, sensacions, comportaments i comentar els dels altres.

Expressió corporal

Les representacions preparades o bé els gags improvisats ens permeten desinhibir‐nos i donar a conèixer
les nostres dots artístiques. Cada infant troba el seu rol davant un teatre organitzat: hi haurà qui té facilitar
per aprendre o improvisar un guió i d’altres que faran més suport logístic.

Gimcana

Reguitzell de proves que es realitzen dividint els nois i noies en grups i on s’estableix una competició entre
grups, de manera que tots intenten aconseguir el màxim de punts o bé finalitzar els primers.
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3 a 5 anys

1r a 6è

Activitat
Joc lliure

Descripció
És una activitat essencial pel nen/a, una estona d’esbarjo al dia, on pugui decidir a què juga, amb qui juga i
com hi juga, sense seguir una normativa establerta.

Jocs d’equip

Jocs tant moguts com tranquils, però que ens fan competir entre diferents equips, ja sigui a través d’un
sistema de lluites o bé per alguna prova molt concreta que ens fa guanyar o perdre punts o bé membres del
nostre equip que passen a un altre equip. Són jocs de multitud, on tots intentem donar el màxim per
aconseguir l’objectiu comú del nostre equip.

Jocs de Cucanya

Jocs d’exterior que ens aporten un ambient festiu popular i tradicional: bitlles, tibar la corda, saltar la corda,
curses, etc.

Jocs de presentació

Són jocs que ens permeten conèixer la resta de membres del grup i als seus dirigents, alhora que ens
permeten aprofundir en el coneixement mutu.

Jocs de proves

Són jocs que ens demanen habilitats concretes i específiques, en que cada un del subgrup pot destacar amb
una prova o en una altra. La finalitat última del joc és superar el màxim de proves, deixant a la mà del
dirigent el significat de “prova superada”.

Jocs de taula

Jocs de taula i de tauler. Jocs que permeten seure al voltant de la taula i jugar a un munt de jocs, amb una
gran diversitat d’ambientacions. Cooperatius, però també competitius, Un bon recurs en cas de pluja i
ideals per a l’estona de després de dinar, que és quan més apreta la calor.

Jocs en rotllana

Són jocs que es fan tan a l’interior com a l’exterior, que responen a un objectiu de cooperació, que ens
ajuden a viure positivament el grup i ens fan adonar de la totalitat de membres que en formen part.

Jocs esportius

Activitats esportives adequades a cada grup d’edat. Per alguns una carrera o els relleus tenen ja un valor
esportiu, altres ja necessiten una bicicletada o bé activitats d’aventura. Els jocs esportius varien segons les
edats del que les duen a terme.

Manualitats i
tallers

Les activitats manuals són l’elaboració d’objectes i murals ambientats en l’eix d’animació. Activitats de
decoració per l’espai on es fa el casal. O activitats manuals que després els nois i noies s’enduran a casa i
que poden esdevenir un record molt valuós per a cada un dels infants. I també una oportunitat per crear a
partir de materials de rebuig generats a les llars familiars.

Piscina

Sortida a la piscina. A més a més de l’estona del bany, en funció de la tipologia de la piscina i del seu entorn
s’hi poen fer altres tipus d’activitats.

Remullades

L’aigua és agradable durant l’estiu. L’activitat de la remullada ens permetrà refrescar‐nos i gaudir dels jocs
que ens deixen ben molls o que ens permeten mullar la resta de nens i nenes i monitors/es.
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3 a 5 anys

1r a 6è

Activitat
Sortides i
excursions

Descripció
Les sortides les plantegem com activitats a l’exterior del centre escolar o del lloc habitual on es realitza
l’activitat ordinària. Ens referim a deixar l’espai i tornar‐hi dins del mateix horari de l’activitat. Els llocs on es
preveu anar, la durada, l’itinerari venen condicionats per l’edat dels infants.

Titelles

Activitat d’iniciació al món i les tècniques de les titelles. L’eina metodològica emprada és la manipulació i
construcció de diferents tipus de titelles: de pal, de fil, de dit, de guant... en funció de la motricitat fina de
cada infant.

Bivac a l’escola

Previst per un dijous : retorn a l’escola tarda – vespre, sopar comunitari, jocs de nit i els infants i monitors
es queden a dormir a l’escola. L’endemà esmorzar i enllaç amb el casal de matí habitual.

Activitat totalment adequada
Activitat parcialment adequada

No és necessari anar a la piscina
per gaudir dels efectes refrescants
de l’aigua. Jocs d’aigua, remullades,
bany en petites piscines són
activitats
que,
degudament
dinamitzades,
supleixen
amb
escreix l’anada a la piscina.
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3 a 5 anys

1r a 6è

7. L’ avaluació de les activitats

L’avaluació té com a finalitat valorar el correcte desenvolupament d’un projecte, una activitat o un servei. En aquest sentit, considerem que l’avaluació ha d’incidir,
almenys, en tres aspectes:


L’eficàcia. En quina mesura s'han complert els objectius fixats. Per aquest motiu, caldrà contrastar els resultats obtinguts amb els previstos.



La satisfacció dels usuaris. És important conèixer el grau de satisfacció dels nois i noies usuaris del servei i dels diferents agents implicats (l’ Ampa, Ajuntament, entitats
implicades...) Entenem que, per aquest motiu, és necessari dissenyar i implantar una sistemàtica que permeti obtenir i valorar aquesta informació.



La millora del servei. Identificar les oportunitats de millora del servei ‐noves activitats, noves línies d’actuació, etc.‐ o detectar mancances i aspectes a corregir ‐
reformulació del funcionament o de criteris d’actuació, etc.‐.

Per tal d’assolir la màxima eficàcia de l’avaluació, des de la Fundació La Xarranca es disposa d’una sistemàtica que detalla els diferents items a avaluar, els agents implicats i
els instruments de que es disposa. En el cas dels casals d’estiu, tots aquestes elements queden recollits en el quadre següent:

Agent (Qui?)
Els participants (els infants i nois i noies)

Elements a valorar (Què?)
 La satisfacció per les activitats

Instruments (Com?)
 Activitats d’avaluació adaptades a
les edats

Període (Quan?)
 Al final de cada torn del casal

Les famílies







La satisfacció per l’organització
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Al final de cada casal

Agent (Qui?)
L’equip dinamitzador (monitors/es i
director/a)

Elements a valorar (Què?)
 El funcionament general del casal
 L’assoliment dels objectius
 El desenvolupament i la idoneïtat
de les activitats
 La vivència i convivència grupal
 La infraestructura (espais...)
 Els recursos materials
 La coordinació general
 La relació amb la Xarranca

Instruments (Com?)
 Qüestionari de satisfacció

Període (Quan?)
 Al final de la participació del
monitor/a en el casal



Reunió de l’equip dinamitzador



Al final de cada torn

El/La director/a del casal





L’equip de monitors/es
La coordinació amb La Xarranca
La
coordinació
amb
l’agent
promotor (ajuntament, ampa...)



Memòria



Al final del casal

El/La coordinador/a de la Xarranca



El funcionament global de la
campanya d’estiu
Els
equips
dinamitzadors:
directors/es i monitors/es
La coordinació amb els diferents
casals
Els aspectes organitzatius comuns:
difusió, comunicació, materials,
suport organitzatiu, etc.




Lectura de memòries
Informe final



Al final de la campanya un cop
recollides totes les memòries

La correcta prestació del servei per
part de La Xarranca i l’equip
dinamitzador del Casal
La coordinació amb La Xarranca i
l’equip dinamitzador del Casal
Els aspectes derivats de la utilització
d’espais propis (escoles, aules,
pavellons, piscina...)




Qüestionari de satisfacció
Reunió final



Al final del casal





L’agent promotor (ajuntament, escola,
associació de mares i pares...)
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8. La relació amb les famílies

Des de la Fundació La Xarranca considerem que les famílies han de ser partícips de les activitats de vacances
dels seus fills i filles. I ho establim com un dels punts que configuren el plantejament pedagògic i organitzatiu
de les activitats de vacances.
Per aconseguir‐ho es plantegen les següents accions emmarcades en tres grans àmbits organitzatius.

a. A través de la informació i comunicació
Facilitant en tot moment l’accés a la màxima informació possible del casal i de les activitats que s’hi realitzen.

 Difusió inicial
Mitjançant fulletons de mà o cartells, les famílies rebran la informació inicial general acordada per la Fundació i
l’Ampa o Ajuntament.

 Reunió o reunions de pares i mares
Tot i que cada agent promotor té els seus criteris organitzatius, des de la Fundació La Xarranca es proposa de
fer una reunió informativa adreçades als pares i mares.
En aquesta reunió informativa es farà una presentació del plantejament pedagògic de l’activitat i els aspectes
generals de la programació, al mateix temps que es puguin resoldre els dubtes que puguin tenir les famílies.
El lloc, la data i hora d’aquesta reunió és una decisió que cal prendre de mutu acord entre La Fundació La
Xarranca i l’agent promotor ( Ampes, Ajuntament ... )

 La comunicació diària
La rebuda dels infants al matí ens ha de permetre un diàleg amb els familiars que l’acompanyen. El comiat del
final del dia també és un moment propici per intercanviar impressions sobre el que l’Infant expressa haver
viscut en el sí de l’activitat del casal.
També es col∙locaran cartells informatius a l’entrada dels casals perquè les famílies coneguin les activitats
realitzades durant la setmana.

 El bloc del casal
Les noves tecnologies també ens ofereixen eines per facilitar una major comunicació amb les famílies. En
aquest sentit, des de la Fundació La Xarranca es facilita un bloc per a cada casal que pugui acollir les
informacions particulars de cada activitat: programacions, aspectes pràctics, informacions, activitats fetes,
fotografies, etc.
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b. A través de la participació directa en les activitats
 Activitats obertes a les famílies
En funció de la planificació definitiva dels casals, és possible introduir espais i/o activitats que permetin la
participació de les famílies, com ara:


Activitats obertes a les famílies el divendres a última hora del matí: amb presentació de treballs fets
durant el casals, d’actuacions preparades
durant els casals, activitats i jocs conjunts...



Festa de les famílies. Un dia, cap a la tarda ‐
vespre, oberta a la participació de les
famílies, amb jocs, tallers i una mica de
berenar.

La incorporació al casal d’una activitat
de caire familiar facilita un espai de
relació i de joc compartit entre nens i
nenes, pares i mares l’equip de monitors
i monitores.

c. A través de la valoració de les activitats
 Valoració de les famílies
Un cop finalitzin els casals, es demanarà a les famílies dels nens i nenes participants, que valorin el seu grau de
satisfacció envers el casal i deixin constància de les seves observacions, queixes i suggeriments. Aquesta
valoració es farà a través d’una enquesta on ‐ line ubicada al bloc del casal.
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9. El procés organitzatiu dels casals d’estiu
El CAE i La Fundació gestionen un nombre important de casals d’estiu, cadascun d’ells amb les seves
particularitats i singularitats. Aconseguir una línia de treball uniforme de tots ells, però mantenint l’
especificitat de cadascun és un repte important que s’assoleix a partir d’un esquema organitzatiu que s’ha anat
consolidant amb el pas dels anys.

a. Definició dels objectius generals i de l’eix d’animació comú
Des de l’equip tècnic del CAE i La Xarranca conjuntament amb alguns dels responsables dels casals de l’any
anterior, es defineixen els objectius generals dels casals per a aquell any i s’escull l’eix d’animació comú.

b. Elaboració d’una planificació tipus i d’una bateria d’activitats i de recursos
A partir de dels objectius generals i de l’eix d’animació comú s’elabora una bateria d’activitats, propostes i
recursos que permetin desenvolupar l’eix d’animació i treballar els objectius proposats. Aquest treball el
desenvolupa el mateix equip de l’apartat anterior.

c. Concreció dels casals a desenvolupar
Paral∙lelament a l’apartat anterior, des del CAE i la Fundació la Xarranca es fan totes les gestions pertinents per
difondre i poder formalitzar amb diferents agents –ajuntaments, associacions de pares i mares, escoles...‐ la
realització de casals d’estiu.

d. Configuració dels equips de dinamitzadors/es dels casals
Un cop es van concretant els diferents casals, s’inicien els processos per configurar l’equip dirigent i
dinamitzador de casa casal (coordinador/a i monitors/es). Aquest procés es fa a partir d’una sistemàtica pròpia
de l’entitat definida en el sistema de gestió de qualitat que contempla l’elaboració de fitxes de descripció de
lloc de treball i de requisits, difusió de les ofertes, recollida de les sol∙licituds, procés i criteris de selecció i
acollida.
Tot i que cada fitxa de requisits ja ho contempla, alguns dels aspectes que es prioritzen a l’hora de fer la
selecció són la vinculació de la persona amb l’activitat ‐ monitors/es del mateix municipi o que ja col∙laboren
amb l’escola o ampa‐; la participació voluntària de la persona en entitats d’educació en el lleure o el seu
recorregut formatiu al CAE.

e. Adequació de l’eix i elaboració de la
planificació pròpia de cada casal
A mesura que es configuren els equips de treball,
aquests inicien la tasca d’adequar les línies generals
establertes per l’entitat al seu casal. Aquest és un
treball de l’equip dinamitzador del casal, que
compta amb el suport de la persona coordinadora
de la Fundació La Xarranca i que es fa en
comunicació i coordinació amb l’agent impulsor del
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casal: l’ajuntament, l’escola, l’associació de mares i pares....
Cada equip defineix la programació setmanal i la planificació diària d’activitats, escollint o adaptant els recursos
que s’ofereixen a través de la bateria d’activitats.
Tota aquesta feina es mostra, si l’agent promotor ho creu convenient, en una o en vàries reunions de famílies
que es poden fer, prèvies a l’inici del procés d’inscripcions, durant aquest procés o una vegada finalitzat.

f. Formació als equips de dinamitzadors/es dels casals
Previ a l’inici totes les persones que intervindran en la dinamització dels casals participen en una matinal
formativa i de treball que té com a finalitat:







Facilitar la coneixença entre les persones
que configuren els diferents equips
dinamitzadors dels casals
Presentar la campanya d’activitats d’estiu i
les seves característiques generals
(objectius, eix ...)
Donar a conèixer el funcionament dels
principals recursos i/o activiats
Presentar les especificitats de cada casal
Oferir la formació reglamentària en
matèria de prevenció de riscos laborals
Coordinar les possibles activitats conjuntes

g. Desenvolupament dels casals
A partir de finals de juny i durant el mes de juliol es desenvolupen els diferents casals. En aquesta fase la
persona o persones coordinadores de la Fundació la Xarranca fan un seguiment acurat de les diferents
activitats.

h. Valoració de cada casal
Un cop finalitzat cada casal, se’n fan les valoracions corresponents. Tot i que hi ha un apartat específic per a
aquest tema, detallem la participació dels diferents agents en aquesta valoració: l’equip dirigent, els
participants, les famílies dels participants.... Tota aquesta informació queda recollida en la memòria de
l’activitat. Totes aquestes memòries es fan arribar a fase la persona o persones coordinadores de la Fundació la
Xarranca.

i. Valoració final conjunta
Un cop recollides les memòries de totes les activitats, la persona o persones coordinadores de la Fundació la
Xarranca en fa/n una valoració conjunta. A partir d’aquesta valoració conjunta s’estableix el guió d’una reunió
final de totes les persones responsables dels casals on també es valora el funcionament organitzatiu de tota la
campanya d’activitats d’estiu a partir, entre d’altres, dels següents punts: idoneïtat de l’eix i de les activitats,
materials, coordinació, funcionament dels equips i propostes de futur.
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10. El seguiment i la coordinació dels Casals d’Estiu

La Fundació La Xarranca disposa d’una persona coordinadora d’activitats i serveis educatius i de lleure, en qui
recau la responsabilitat de coordinar i supervisar tot el procés de disseny, execució i avaluació de les activitats
de Casals de Vacances.
Aquest treball de coordinació es concreta en:














Organització de les reunions inicials de planificació i preparació de les activitats (objectius generals, eix
d’animació...)
Recerca i elaboració de recursos i activitats
Selecció de les persones que han de configurar els equips dels Casals
Coordinació amb les persones responsables de l’entitat promotora
Seguiment de l’adequació i planificació de cada casal
Participació a les reunions informatives de famílies
Planificació de la formació dels membres dels equips dinamitzadors dels casals
Notificació dels casals a Direcció General de Joventut
Seguiment del desenvolupament dels casals
Coordinació de les activitats conjuntes amb altres casals
Recull de les diferents avaluacions dels casals
Organització de la reunió d’avaluació final amb els coordinadors/es dels casals
Participació a les reunions finals de valoració amb les persones responsables de l’entitat promotora

Complementant les tasques específiques de seguiment i coordinació dels casals que recauen en la persona
responsable d’activitats educatives de la Fundació La Xarranca, altres persones de l’estructura tècnica de
l’entitat intervenen en diferents aspectes organitzatius de l’entitat. En aquest sentit es estaca:

Àrea
Administració

Tasques
 Suport en el control d’inscripcions, assistències...
 Facturació
 Cobraments
 Compres

Gestió laboral








Suport en el procés de selecció
Contractació de personal
Documentació laboral
Càlcul i elaboració de nòmines
Obligacions laborals, cotitzacions socials
Gestió de substitucions

Direcció






Aspectes legals (assegurances ...)
Comunicació i difusió
Suport en l’organització d’activitats comunes i extraordinàries
Suport en l’avaluació de les activitats

Banc de Recursos

 Preparació de materials
 Compres de materials
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11. La gestió dels Recursos Humans
Com ja hem dit anteriorment, bona part de l’èxit de les activitats depèn de la configuració d’uns equips de
dirigents (director/a i monitors/s) adients per al desenvolupament de les activitats. Per aquest motiu hem
cregut adient fer un apartat específic per desenvolupar aquesta tema.

a. El procés de selecció de personal
Des de la Fundació La Xarranca es farà un treball rigorós en la selecció de persones i en la configuració
d’aquests equips.
És per aquest motiu que es creu convenient detallar la totalitat d’aquest procés, tot diferenciant‐ne les
diferents fases.

1. Descripció de llocs de treball a cobrir
A continuació es detallen els dos perfils professionals i personals de les persones que han de desenvolupar
aquests càrrecs:



Director/a – Coordinador/a de Casal
Monitor/a

Aquesta descripció de perfils té un caràcter orientatiu i caldrà que sigui consensuada amb l’agent promotor.

Director/a – Coordinador/a
Denominació del lloc de treball

Director/a de Casal

1. Titulació lleure

Director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil (títol atorgat per la Direcció General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya)

2. Formació / Titulació reglada




Batxillerat o equivalent (es valorarà altra formació superior)
Es valorarà altra formació en l'àmbit d'educació (Educació Infantil o Primària, TEI,
etc. )

3. Formació complementària



Es valorarà altra formació en l'àmbit d'educació (Educació Infantil o Primària, TEI,
etc. )
Es valorarà altra formació en l'àmbit del lleure
Es valorarà formació en primers auxilis



4. Experiència



Es valorarà l’experiència en llocs de treball similar (casals, colònies, activitats de
lleure, esplais, etc.)

Es valorarà l’experiència en entitats i activitats d’educació en el lleure infantil i
juvenil

Es valorarà l’experiència en coordinació de projectes
Es valorarà experiència en intervenció amb infants en activitats de lleure (laboral,
voluntària o pràctiques)
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5. Característiques personals











Capacitat organitzativa i de planificació.
Amb facilitat per a la comunicació interpersonal
Ordenat/ada, metòdic/ica, constant....
Capacitat de treball en equip..
Capacitat d’empatia, de síntesi, de visió globalitzadora
Capacitat de lideratge.
Facilitat de comunicació oral i escrita
Capacitat motivadora
Responsabilitat

6. Altres requisits






Disposar de vehicle propi
Amb vinculació al municipi i/o escola on es fa l’activitat
Domini del català
Coneixements bàsics d'informàtica (full de càlcul, processador de textos i correu
electrònic)
Es prioritzarà residents al municipi on es realitzi el casal



7. Tasques a desenvolupar








Coordinació dels Casals
Coordinació de l’equip de monitors/es
Lideratge del disseny i la execució del programa d’activitats.
Realitzar les memòries finals.
Mantenir les reunions de coordinació necessàries amb l’Ampa / Ajuntament i els
altres agents implicats (responsables d’equipaments, etc.)
Les que s’atribueixen al responsable d’activitat que es detallen en el DECRET
137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d'educació en el lleure en les
quals participen menors de 18 anys.

8. Relació contractual
Tipus de contracte:
Durada:
Dedicació:
Horari:
Conveni:
Categoria:

Obra o servei
Durant els períodes d’execució dels casals
En funció dels horaris del casal + dedicació addicional per a la preparació i coordinació
A concretar
S’aplicarà el Conveni col∙lectiu autonòmic del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural
de Catalunya
Coordinador/a d’activitats i projectes de centre

Monitor/a
Denominació del lloc de treball

Monitor/a de Casal

1. Titulació lleure




Monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil (títol atorgat per la Direcció General
de Joventut de la Generalitat de Catalunya)
Alternativament, amb cicle formatiu de grau superior d’Animació Sociocultural

2. Formació / Titulació reglada




3. Formació complementària


Es valorarà altra formació en l'àmbit del lleure
Es valorarà formació en primers auxilis

ESO o equivalent
Es valorarà altra formació en l'àmbit d'educació (Educació Infantil o Primària, CFGS
activitats fisicoesportives,…)
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4. Experiència




Experiència en intervenció amb infants en activitats de lleure similars ( casals,
colònies, esplais, campaments,...)
Es prioritzarà tenir experiència en activitats d'educació en el lleure des del
voluntariat

5. Característiques personals








Amb facilitat per a la comunicació interpersonal.
Amb facilitat per al tracte amb infants i adolescents
Capacitat de treball en equip.
Capacitat organitzativa i de planificació
Capacitat motivadora
Responsabilitat

6. Altres requisits







Disposar de vehicle propi
Amb vinculació al municipi i/o escola on es fa l’activitat
Domini del català
Coneixements bàsics d'informàtica (full de càlcul, processador de textos i correu
electrònic)
Es prioritzarà residents al municipi on es realitzi el casal






Programació, execució i avaluació dels Casals
Treball amb l’equip de monitors/es
Lideratge del disseny i la execució del programa d’activitats.
Col∙laborar en la realització de les memòries finals.

7. Tasques a desenvolupar

8. Relació contractual
Tipus de contracte:
Durada:
Dedicació:
Horari:
Conveni:
Categoria:

Obra o servei
Durant els períodes d’execució dels casals
En funció dels horaris del casal + dedicació addicional per a la preparació i avaluació
A concretar
S’aplicarà el Conveni col∙lectiu autonòmic del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de
Catalunya
Monitor/a

2. Procés de recerca

Una vegada definits i consensuats els perfils i sabent el nombre de persones necessàries, s’iniciarà un procés de
recerca. La recerca dels candidats es farà entre:





Monitors/es de la Fundació La Xarranca amb experiència en casals d’estiu
Monitors/es del municipi o l’entorn proper (esplai, activitats escolars, etc.)
CV, peticions de treball o borsa de treball de l’entitat promotora
CV, peticions de treball o borsa de treball de la Fundació La Xarranca

Durant aquest procés s’establiran els mecanismes de coordinació necessaris entre la Fundació La Xarranca i
l’entitat sol.licitant per fer la difusió del procés de recerca.
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3. Procés de selecció

Entre tots els candidats/tes, s’escolliran aquelles persones que garanteixin una major adequació del perfil i una
equilibrada configuració de l’equip.

4. Procés d’incorporació

En aquesta fase es lliurarà tota la informació necessària a les persones seleccionades per tal que valorin la seva
participació en les activitats:







Informació de les activitats (dates, horaris, tipus d’activitats, etc.)
Tasques a desenvolupar
Compromisos
Informació contractual (tipus de contracte, dedicació, retribució, etc.)
Informació de l’entitat
Recollida de la documentació necessària per a la redacció del contracte (dades personals, DNI, núm. de
compte corrent, tarja SS, etc.)

b. La contractació
Tal com es detalla posteriorment, la contractació de les diferents persones implicades (monitors/es i
director/es) es farà directament des de l’estructura de gestió laboral de l’entitat, sense haver de recórrer a cap
gestoria externa.
La contractació es farà d’acord amb el que s’estableix al Conveni Col∙lectiu del sector del lleure educatiu i
sociocultural de Catalunya.

c. Polítiques de personal
Tot aquest procés de selecció i incorporació de directors/es i monitors/es es veuen complementats amb les
polítiques de personal de l’entitat que s’aplicaran, entre les que cal destacar:

 Estructura pròpia de gestió laboral
La Fundació La Xarranca disposa dins de la seva estructura tècnica d’una secció pròpia que s’encarrega
directament de tota la gestió laboral de les persones que estan contractades per la Fundació per a
desenvolupar activitats i serveis educatius i de lleure. Al davant d’aquesta secció hi ha una diplomada en
relacions laborals.
D’aquesta manera s’evita que els diferents tràmits relacionats amb la gestió laboral de treballadors/es es faci a
través d’una gestoria externa.
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 Aplicació del conveni del lleure educatiu i sociocultural
La regulació laboral dels llocs de treball es farà d’acord amb el que estableixi el Conveni Col∙lectiu del sector del
lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.
En aquest conveni es defineixen, entre d’altres aspectes:





Categories laborals
Retribucions
Jornada laboral
Excedències, permisos

Pel que fa a la categoria laboral, s’aplicarà la que queda detallada en cada fitxa perfil.

 Formació permanent
La Fundació La Xarranca té establert un conveni de col∙laboració amb el CAE per a la formació permanent del
personal de la Fundació. El CAE és una escola de formació reconeguda per la Direcció General de Joventut i
l’Institut Català del Voluntariat de la Generalitat de Catalunya i centre col∙laborador del Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya per a la realització de cursos de formació ocupacional. Des del desembre del
2003, el CAE disposa de la certificació de qualitat ISO 9001 per a la realització d’activitats formatives.
El CAE, doncs, disposa d’una gran experiència i d’estructura de gestió especialitzada en la programació i
execució d’activitats formatives.
A través d’aquesta estructura tècnica del CAE es facilitarà l’accés a la formació permanent de les persones que
ocupin els llocs de treball objecte del present projecte. Aquesta formació pot donar‐se de diferents formes:


A través de l’organització d’una jornada
formativa adreçada específicament als
monitors/es
i
directors/es
que
participaran a la campanya d’activitats
d’estiu 2014. En aquest activitat
formativa, de 5 hores de durada, es
presentaran els objectius, l’eix d’animació,
la metodologia i una bateria de recursos a
partir dels quals s’han dissenyat i preparat
els diferents casals d’estiu.



A través de l’organització a d’activitats
formatives fruit de les mancances que es
detectin o de les demandes específiques
que sorgeixin durant les fases de
preparació dels diferents casals.



A través de la inscripció bonificada a les activitats formatives que anualment programa dels del CAE.
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 Prevenció de riscos laborals
La Fundació La Xarranca té contractat a l’empresa RISCPREVENT (Guitart Isanta Associats, S.L.) el Servei de
Prevenció de Riscos Laborals, d’acord amb la normativa actualment vigent.
La Fundació La Xarranca té contractat a l’empresa Presaba el Servei de Vigilància de la Salut, d’acord amb la
normativa actualment vigent.
La Fundació La Xarranca inclourà en aquest servei de prevenció els llocs de treball que es deriven del servei
objecte del concurs, per tal de fer‐ne l’avaluació de riscos, les mesures correctives i la formació que se’n derivi.

 Gestió de les substitucions
La Fundació La Xarranca garanteix la correcta i completa prestació del servei, i disposa dels mecanismes
necessaris per donar resposta i cobrir, gairebé de manera immediata, les possibles absències, baixes del
personal o altres causes anàlogues.

 Pla d’Igualtat
Amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats de les diferents persones que formen part del CAE i de la
Fundació La Xarranca, l’any 2011 es va creure oportú dissenyar i implantar un Pla d’Igualtat. Al 2012 se’n va acabar
el disseny i es va planificar el seu desplegament en tres fases, que van del 2012 al 2014.
El Pla d’Igualtat del CAE i de la Fundació La Xarranca conté 18 accions repartides en tres grans eixos:
 Gestionar la igualtat d’oportunitats
 Comunicar i fer‐ho respectuosament
 Educar en la igualtat
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12. La relació amb l’entitat promotora
Per tal de garantir la millor coordinació possible amb l’entitat promotora caldrà definir i establir els canals i
mecanismes adients. Pendent d’aquesta concreció, proposem:


Reunions inicials de coordinació

Previ a l’inici de l’activitat, amb la finalitat de concretar temporalització de la preparació, models de
documentació per a la inscripció, repartiment de grups d’edat, espais a utilitzar, necessitats de materials,
infraestructura, etc.


Comunicacions d’inici de setmana

El primer dia de cada torn (setmana) caldrà confirmar les possibles variacions que s’hagin pogut produir, tant
pel que fa a les llistes d’inscripcions (absències, incorporacions que no tocaven...), com per les modificacions de
la programació.


Comunicacions en cas d’incidents

En cas que durant el desenvolupament de l’activitat es produeixi qualsevol tipus d’incident, des de la Xarranca
es comunicarà de manera immediata a l’Ampa / Ajuntament i/o responsable de l’equipament .


Valoració final (optatiu)

Una vegada finalitzada l’activitat i feta la memòria final corresponent, es farà una reunió entre l’equip tècnic de
la Xarranca, el/la responsable de l’activitat (responsables de l’Ampa, tècnics ajuntament ... ) de cara a constatar
els aspectes positius i els punts febles de l’activitat.
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13. Responsabilitats

a. De la Fundació La Xarranca


El disseny, preparació i execució de l’activitat d’acord amb els requisits establerts en el Decret 137/2003,
de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18
anys.



La selecció de l’equip de dirigents (monitors/es i directors/es).



La contractació dels monitors/es i directors/es i alta a la seguretat social.



El pagament dels sous dels/de les monitors/res i directors/es i de les despeses laborals que se’n derivin (SS,
IRPF).



L’adquisició del material necessari per a les activitats.



La contractació d’una assegurança de responsabilitat civil amb uns límits mínims de 150.253,03 euros per
víctima i 1.200.000,00 euros per sinistre



La contractació d’una assegurança d’accidents que cobreix, a més de les despeses de curació, un capital
mínim de 3.005,06 euros en cas de mort i un capital mínim de 6.010,12 euros per invalidesa per accident



La notificació de l’activitat a la Direcció General de Joventut



La coordinació general

La Fundació La Xarranca també es compromet a:


Vetllar pel manteniment del bon estat de les instal∙lacions i del mobiliari dels espais on es desenvolupin les
activitats.



Posar a disposició de l’entitat promotora la documentació que se li pugui requerir sobre l’activitat i els
monitors/es.



Comunicar a l’entitat promotora qualsevol incidència que es pugui produir durant la realització dels Casals



Presentar, quan finalitzi l’activitat, la memòria d’aquesta i la seva valoració.

b. De l’entitat promotora (ajuntament, ampes .. )


Fixar els preus de les activitats.



Dissenyar i fer la difusió del programa d’activitats, així com assumir les despeses que se’n derivin.
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Fer les inscripcions i els cobraments de les quotes establertes.



Facilitar els espais sol∙licitats per a la realització de les diverses activitats (escoles, pavelló, pistes
esportives, piscina, etc.).



Assumir les feines de manteniment i de neteja en els espais utilitzats derivades de la realització del
programa d’activitats.



El pagament a La Fundació La Xarranca de la quantitat econòmica estipulada.
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14. Els Casal d’Estiu 2014

a. Dates, horaris i lloc de realització
Dates

Del 23‐ 25 de juny al 25‐31 de juliol

Horari

Opció matí: de 9 a 13 h
Servei complementari opcional d’acollida matinal: de 8 a 9 h o bé entrada a ¾ de
9 del matí i sortida a ¼ de 2 .
Servei complementari opcional de servei de menjador : de 1 a 2 o de 1 a 3.

Lloc de realització

Escola o altres equipaments municipals

Edats

De 3 a 12 anys (de P3 a 6è educació primària)

b. Participació estimada
Mínim de 20 participants per torn .

c. Equip dirigent
A partir de l’estimació de participació, es preveu configurar el següent equip dirigent.

Marc legal de referència

DECRET 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d'educació en el
lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Ràtio dirigents

1 per cada 10 nois/es

Responsable activitat

Director/a d’activitats de lleure

Resta equip

Monitor/a d’activitats de lleure

Observacions

d. Objectius
El objectius específics dels casals d’estiu de La Xarranca s’ordenen en tres blocs de treball: l’àmbit de treball
individual, l’àmbit de treball grupal, i l’àmbit comunitari i d’entorn.
1. Àmbit Individual
1.1.Objectius de convivència i comunicació
1.1.1.Aprendre a expressar les idees i emocions de manera ordenada i respectuosa
1.1.2.Aprendre a escoltar als altres amb atenció i respecte
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1.1.3.Aprendre a respectar els torns de paraula
1.1.4.Respectar les normes de convivencia
1.2. Objectius per la gestió del temps de lleure
1.2.1.Ampliar coneixements sobre el tema proposat en l'eix d'animació
1.2.2.Coneixer diferents opcions, activitats i accions de lleure individuals
1.2.3.Potenciar experiència positives de lleure en grup
2. Àmbit Grupal
2.1.Objectius de convivència, comunicació i cohesió de grup
2.1.1.Aprendre a decidir mitjançant el consens
2.1.2.Poroposar activitats que permetin crear identitat de grup i permetin la inclusió de tots el
participants independentment de les característiques personals de cada un
2.2.Objectius per la gestió del temps de lleure
2.2.1.Compartir els espais i materials amb els diferents usuaris de l'equipament
2.2.2.Conèixer diferents opcions, activitats i accions de lleure col∙lectiu
2.2.3.Potenciar experiències positives de lleure en grup
3. Àmbit Comunitari i d’entorn
3.1.Conèixer l'entorn proper i les possibilitats d'oci que ofereix el municipi
3.2.Aprofitar els recursos que ofereix l'entorn proper
3.3.Respectar l'entorn del casal
3.4.Potenciar hàbits sostenibles
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e. L’eix d’animació
La mitologia popular serà l’eix d’animació dels casals d’estiu 2014 de
La Fundació La Xarranca. A partir de llegendes, personatges fantàstics
i mitològics i altres elements de la cultura popular, s’aniran introduint
activitats que potenciïn el coneixement i l’acostament dels nois i
noies a aquest univers. Les setmanes s’estructuraran al voltant de les
següents subtemàtiques:
.
 Setmana A – Llegendes i personatges del bosc
 Setmana B – Llegendes i personatges de l’aigua
 Setmana C – La gent menuda
 Setmana D ‐ Llegendes de fades i follets
 Setmana E ‐ Les besties
Amb les activitats proposades dia a dia els infants podran conèixer les
històries mitològiques i les característiques de cada un dels protagonistes, i a través de la decoració del casal
podran ubicar‐les geogràficament.

f. L’horari quotidià
Tot i que més endavant exposem la planificació del casal, creiem interessant definir un horari quotidià de
referència que marca el funcionament del dia a dia. Aquest horari es podrà veure modificat en funció de les
demandes de l’entitat contractant.
08.00 a 09.00
09.00 a 09.30
09.30 a 10.30
10.30 a 11.00
11.00 a 12.00
12.00 a 12.45
12.45 a 13.00
13.00 a 14 o 15

Servei d’acollida matinal (opcional)
Rebuda i presentació a través de l’eix d’animació
Activitat dirigida
Esmorzar i temps lliure
Activitat dirigida/Piscina
Remullada/Piscina
Preparació dels infants que pleguen i atenció a les famílies
Dinar i activitat o joc lliure (opcional)
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15. Altres millores i propostes
1. Incorporació de monitors/es en període de pràctiques

Des de la Fundació La Xarranca, conjuntament amb el CAE, es treballarà per poder incrementar els equips de
dirigents amb la incorporació de persones que ja hagin cursat el Curs de Monitors/es d’activitats de lleure i que
estiguin pendents de fer el seu període de pràctiques.

2. Ampliació del límit de l’Assegurança de responsabilitat civil

Ampliació del límit de l’Assegurança de responsabilitat civil fins a un límit màxim d’indemnització de
1.200.000,00 euros per sinistre, mantenint els 150.253,03 euros per víctima.

3.

Organització d’una activitat familiar

En els quatre darrers anys la Fundació La Xarranca ha organitzat una activitat de caire familiar oberta a les
famílies dels nens i nenes que participen als diferents Casals que organitza o gestiona la Fundació. L’any 2010
és va fer a l’escola Bages, de Manresa, el 2011 a l’escola La Sèquia, el 2012 a l’escola Joncadella de Sant Joan de
Vilatorrada i al 2013 a les escoles Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada i a l’escola Bages de Manresa.
L’activitat consisteix en una tarda vespre i combina un petit berenar amb activitats adreçades a tota la família:
jocs, animació, tallers, etc.

4. Creació d’un bloc del Casal d’Estiu 2014

Es previst crear un bloc que serveixi d’instrument de comunicació entre la Xarranca, l’equip de monitors i
monitores i les famílies dels nens i nenes participants.
El bloc incorporarà:







Informació de l’equip de monitors/es
Informació de les programacions setmanals
Informacions puntuals (sortides, materials a aportar, etc.)
Fotografies
Comentaris d’activitats
Formulari de recollida de les valoracions de les famílies
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Fundació La Xarranca
Plaça del Milcentenari, s/n
08241 Manresa
tel. 93 872 57 89
fax. 93 876 83 78
www.cae.cat
xarranca@elcae.org
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