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    FITXA TECNICA 

 
 
TITOL DE L’ACTIVITAT: CASAL ESTIU TABOR 

 

ENTITAT GESTORA: SERVITABOR S.L  

   ENTITAT ORGANITZADORA: AMPA ESCOLA TABOR 

 LLOC:  ESCOLA TABOR 

   C/ CARTAGENA 231-239 

   BCN 08013                                                                         

 

 HORARIS:  Matins de 9.00 a 14.00 ( sense dinar) 

                 Tot el dia  de 9.00 16.30 (amb dinar)  

 

Horaris flexibles Matins :   8.00 a 9.00 H. 

                       Tardes : 16.30 a 17.00 H. 

ADREÇAT: a tots els nens/es de l'escola i del barri de P-3 fins a 6è. 
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 EQUIP HUMÀ. Comptem amb professionals de l’educació en el lleure que curs 

rere curs porten a terme el projecte educatiu del nostre casal i es 

responsabilitzen no tan sols de l’organització de les activitats, sino també del 

seu seguiment i avaluació constant. Es per tot això que us podem oferir un 

servei de qualitat una gestió responsable i un seguiment acurat. 

ESPAIS: SERVITABOR S.L. te molta cura en que els nens/es disposin 

sempre d’un espai òptim per poder desenvolupar les activitats.  

 

 

Aquests espais son: Aula de Plàstica , menjadors, sorral, aules d'educació 

infantil (P-3 i P-4 i P-5), pati Infantil, aula de psicomotricitat, aula Música  

aules primària  (1r, 2n i 3r) , pati primària  i gimnàs. 

             L’equip de SERVITABOR ens comprometem a deixar els espais cedits 

en  condicions òptimes. 
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MARC SOCIOPEDAGOGIC 
 

Volem que els infants  visquin l'estiu d'una manera profitosa però 

sobretot lúdica i d'enriquiment personal i que no tinguin ni un sol instant 

per avorrir-se. En el nostre casal pretenem que els nens/es es diverteixin 

amb totes les activitats, aprenguin de cada moment viscut i sobretot que 

gaudeixin del bon temps i les vacances d'una manera diferent i inoblidable. 

Les diferents activitats tot i ser comunes es treballaran en funció de l'edat 

del nen/a. Així doncs, depenen de les possibilitats de cadascú, el procés i el 

resultat serà diferent. Hem de tenir en compte que és més important el 

procés que no pas el resultat. Aquest casal s'ha creat amb la finalitat que 

els seus participants passin uns dies trencant la monotonia del curs escolar. 

Tot el que hem programat ho hem fet des d'un punt de vista lúdic amb un 

rerafons educatiu.  

Volem que amb les diferents activitats els nens/es aprenguin i sobretot 

gaudeixin i que al mateix temps potenciïn la seva creativitat.    Donarem més 

importància al fet que el nen/a gaudeixi que no pas al treball  a realitzar, tot i 

que considerem important que en puguin obtenir resultats satisfactoris.   
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ACTIVITATS 

Mitjançant el centre d’interès escollit per l’equip de monitors, posem a 

l’abast dels infants un munt d’activitats variades, tant a dintre com a fora 

del centre                               

  

En base a això ens plantegem uns OBJECTIUS GENERALS. 

 

Educar 

                                                              

• Educar als infants des de la igualtat i per a la igualtat d'oportunitats, per 

accedir a ser ciutadans conscients i compromesos. Per ser lliures i feliços. 

   

 • Educar als infants en una actitud ecològica i en la gestió sostenible. 

 

     • Potenciar l’educació en valors mitjançant jocs, activitats grupals i també     

mitjançant el model del monitor. 

 
Motivar 
  
    • Motivar la diversió i l’entreteniment dels infants potenciant les experiències  
 
intenses i l’aprenentatge mitjançant les vivències. 
                                                                           

                                            

      Transmetre 

• Ser un espai de cooperació i solidaritat                                                           

 ¡¡Adequar les programacions a la realitat de l’entorn social de l’activitat 

utilitzant-les com a mitja per transmetre la cultura i tradicions pròpies i 

nouvingudes, i esdevenir així un espai d’enriquiment cultural, d’ 

identificació i descoberta. 

 Treballar l’adquisició d’hàbits saludables i sostenibles, d’higiene i salut, 

d’alimentació i    d’organització del temps 
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Participar 

 

• Incorporar Centres d'Interès que actuïn com a fil conductor, com a eix 

temàtic englobant  la programació d'activitats, que els dóna coherència, 

estimulant la participació i creativitat dels infants. 

  • Donar el protagonisme a cada nen i nena que hi participa. 

 

                                                      

      

   OBJECTIUS ESPECIFICS   

                                                                                                                                             

 Conèixer qui som i les normes de convivència del casal, la identificació  

de les persones que hi participen, els espais d’ús i la seva funcionalitat, 

 Col·laborar amb els monitors/es en el manteniment de l’ordre i 

respecte, del material d’ús col·lectiu. 

 Saber compartir (espais, material.....) 

 Saber i transmetre les pròpies necessitats, els desitjós, les opinions..... 

 Participar activament en les activitats proposades. 

 Demanar i oferir ajuda en el moment de necessitat. 

 Potenciar l’esperit de col·laboració per davant de la competició. 

 Gaudir del joc com a objecte de plaer i recreació. 

 Evitar les baralles, cercant el diàleg per resoldre els conflictes. 

 Prendre una actitud de respecte, conservació i bon ús dels recursos 

naturals de l’entorn. 
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METODOLOGIA 

 

La metodologia de treball de SERVITABOR S.L. potencia la creativitat 

individual entesa com a una manera de participar en la dinàmica de grup. 

Això només és possible donant molta importància al espai individual de cada 

nen/a, a l'aportació d'idees a l'adopció de rols dins el grup i el procés 

formatiu com a persona. Així s'aconsegueix fer de l'assistència als casals un 

mitjà socibilitzador i formatiu. Volem crear un clima agradable on puguin 

relacionar-se.Treballar a través d'un centre d'interès ens permetrà unificar 

totes les activitats i tallers. Per dur a terme aquesta tasca educativa, l’equip 

de coordinació junt amb l’equip de monitors treballem de manera conjunta 

els següents objectius: 

 

 Actuar com a referent i model, davant dels infants, a partir d'uns 

criteris d'actuació comuns, consensuats i coherents amb la 

programació proposada. 

 Mostrar-se receptiu en les demandes i necessitats dels infants. 

 Establir estratègies de treball que operativitzin les tasques a 

realitzar. 

 Vetllar per les instal·lacions, condicions materials, sanitàries i de 

seguretat durant el casal. 

 Crear un ambient controlat de lleure, diversió i esbarjo pels infants. 

 Fomentar i potenciar el treball en equip, mitjançant el diàleg i 

l'enteniment mutu                        .  

 Coordinar totes les activitats per tal de millorar la qualitat del 

mateix. 
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 Mantenir informades a les responsables que parlaran  amb  les 

famílies  per tal de transmetre i resoldre dubtes i conflictes que 

puguin anar sorgint durant el casal. 

 

 

CENTRE D’INTERÈS ESTIU 2019   

“Això es pot salvar “                                                                                                                                                                                       
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NORMATIVA DE L'EQUIP                    

 Assistir i participar a les reunions de programació i valoració. 

 Realitzar les tasques encomanades. 

 Portar a terme les activitats, assegurar la seva bona realització i el 

compliment dels objectius marcats.  

 Mantenir informades a les responsables del casal de qualsevol 

canvi o conflicte sorgit en el dia a dia. 

 Comentar les possibles  incidències diàries amb la resta de 

monitors/es de grup, per tal de solucionar possibles desacords o 

canvis, tant pel que fa a les activitats conjuntes, dinàmica del casal 

i evolució dels infants. 

  

                                                                                

 Respecte a les relacions personals  

 Utilitzar el diàleg com a via de resolució de conflictes, mantenint 

una actitud oberta i dialogant mitjançant la critica constructiva. 

 Fomentar i transmetre de com  ser millors persones  

 Ensenyar a compartir i ajudar els altres 

 Respectar en tot moment les opinions dels altres companys i/ o 

monitors  
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Respecte a les activitats al centre 

 Ser puntuals i coherents en la seva actitud . 
 

 Realitzar les activitats proposades i tenir en compte el material  a 

utilitzar. 

 Vetllar per un bon desenvolupament de les activitats i la 

participació dels infants. 

 

Respecte a les activitats a l’exterior. 

 Tenir molta cura  i control de la canalla al exterior  

 Realitzar les activitats proposades i  col·laborar en tot moment  i 

tenir en compte l’espai on estem 

 Vetllar per un bon desenvolupament de les activitats i la 

participació dels infants. 

 

Respecte a la infraestructura  

 Cal que quant s'acabin les activitats tot el material quedi recollit al igual 

que el espai utilitzat. 

 Fer un ús responsable del material i de les instal·lacions. 

 Informar de tot aquell material que hagi patit algun "incident" i informar 

a les responsables. 
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Respecte al menjador 

 Reforçar els hàbits dels infants que ja tinguin assolits. 

 Fer que provin tots els menjars i s'acabin el que hi ha al plat. 

 Col·laborar en les tasques de recollir,escombrar i pujar les cadires del 

menjador. 

 

Respecte a la piscina 

 Programar i organitzar el temps d’estada a la piscina 

 Respectar i saber la normativa interna de la piscina i les instal·lacions. 

 No practicar jocs perillosos ni dins ni fora de l'aigua. 

 Mantenir-se atents en tot moment. 

 

                                                              


