
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DESCRIPCIÓ 
 

L’activitat té la mateixa estructura pedagògica i metodològica que els casals d’estiu, un 
espai educatiu i de trencament de la rutina diària dels infants esperant l’arribada de les 
vacances escolars. 
 
Els infants gaudiran d’una sèrie d’activitats lúdiques i/o esportives amb un objectiu 
eminentment pedagògic. 
 
L’educació en el lleure permet viure experiències vitals lúdiques i creatives i situa l’educació 
en valors en un nivell de vivència personal intensa. 
 
Les activitats de esplaia’t estan desenvolupades amb uns objectius de treball específics per 
a cada grup d’edat i amb varietat de temàtiques. 
 
Les activitats dels Racons es desenvoluparan amb l'objectiu de treballar valors com 
l’acompanyament, la superació, la comprensió, la tolerància i el respecte pels 
companys/es i l’entorn. 

 

FIL CONDUCTOR DE LES ACTIVITATS 

Els nostres Racons d’enguany tenen com a fil conductor la temàtica “Vine i gaudirem!”, ens 
portarà cada tarda a gaudir de diversitat d’activitats adaptades a totes les edats les quals 
seran divertides, engrescadores i molt mogudes. 

Les activitats i racons s'aniran desenvolupant amb l'objectiu de treballar valors com l'esforç, 
la superació personal, la cooperació, el treball en grup, l’ajuda als companys/es, el 
respecte a tothom i els hàbits saludables. 

L’educació en el lleure és una font d’aprenentatge constant que ajuda al desenvolupament 
cognitiu, psicomotor, afectiu i social dels infants.  

 
DATES  

Del 7 al 22 Juny de 2022, de 15:30h a 17h. 

 
 

Informació 
Casalet Juny 2022 



 

 

INSCRIPCIÓ 

Fins al dia 2 de juny a través de la web www.uniolleure.cat.  
 

PROGRAMACIÓ 
 

Dilluns 6 Dimarts  7 Dimecres 8 Dijous 9 Divendres 10 

 
 
 
 
 

FESTIU 

Racó musical 

 Què escoltes a música? 

Balls i cançons ens 

acompanyaran a des- 

cobrir aquest sentit. 

Treballem les 
competències musicals. 

Racó idiomes 
 

What do you like? 
With story 

Puss in boots. 
 
 
 

Treballem en anglès 
les competències 

del llenguatge. 

Racó experiment 
 

Petit Científic/a amb 
el conte “La Laura i el 

Joan”. 
 
 
 

Treballem les 
competències 
científiques. 

Racó esport 
 

Fem un esport, escull 
el teu! Amb el conte 
d’esport de Pilarín 

Bayes. 
 
 

Treballem l’educació 
física, hàbits saludables 

i valors en l’esport. 

 
Dilluns 13 Dimarts 14 Dimecres 15 Dijous 16 Divendres 17 

Racó balls moderns 
 

Fem balls amb el 
conte “El pescador i el 

peix”. 
 

Treballem 
competències físiques 

i de ball. 

Racó descoberta 
entorn 

Joc de pistes amb el 
conte ”En Patufet”. 

 
 

Treballem les 
competències medi i 

socials. 

Racó manualitats 
 

Fem un mòbil amb el 
conte “El meu amic 

l’extraterrestre”. 
 

Treballem les 
competències 

artístiques. 

Racó llengua 
 

Fem un mural amb el 
conte “Els colors de 

l’Àfrica”. 
 

Treballem les 
competències 
lingüístiques. 

Racó arts escèniques  
 

Fem Interpretació. 

Quin rol tens? Actor/ 

actriu, Director/a, 

Guionista, etc. 

Treballem les 
competències de 

l’expressió corporal. 

 
Dilluns 20 Dimarts 21 Dimarts 22 

Racó de jocs 
 

Bateria de Jocs 
cooperatius, cognitius, 

etc. 
 
 

Treballem i aprenem 
jugant. 

Racó esportiu 
 

Dia Multiesportiu.  
Jocs esportius, 
circuïts, pistes i 

obstacles. 
 

Treballem l’activitat 
física i els hàbits 

saludables. 

 
 
 

FESTA 

FINAL  

DE CASALET 

 
 
 
 
 
 

http://www.uniolleure.cat/


 

 

PREUS  
 

Franges  15:30h a 17h 

Tot el Casalet del 7 al 22 de juny 54,00€ 

Setmana 1: del 7 al 10 juny 19,50€ 

Setmana 2: del 13 al 17 juny 24,00€ 

Setmana 3: del 20 al 22 de juny 15,00€ 

Dia esporàdic 7,50€ 

 
LA QUOTA INCLOU 
 

• Mesures Covid-19 vigents en el moment de la realització del Casalet. 
• Gestió de personal i substitucions. A totes les persones contractades per Unió Lleure 

els apliquem un increment del 3% del salari marcat pel conveni del lleure per tal de 

dignificar el treball en el nostre sector.  

• Material de lleure, esportiu i COVID. 

• Coordinació general i programació de les activitats. 

• Assegurança de Responsabilitat Civil i d’Accidents. 

• Formació dels equips educatius. 

• Uniformitat dels i les professionals. 

• Gestió i comunicació directa amb les famílies. 

• Gestió de rebuts. 

• Seguiment de la Llei de protecció de dades i la imatge dels infants. 

 

CONDICIONS DEL SERVEI 

• L’import es carregarà al vostre compte corrent entre el 3 i 4 de juny.  

• Una cop feta la inscripció s’acceptaran baixes fins a 5 dies abans de començar el 
Casalet, aquestes s’hauran de comunicar a través del correu electrònic 
info@uniolleure.cat.  

• La manca dels dies de preavís pot suposar la pèrdua de l’import carregat (a excepció 
si és per causa de força major).  

• No es retornen diners per falta d’assistència, per COVID i confinaments. 

• En el moment d’omplir el formulari d’inscripció es sol·licitarà l’autorització per 
realitzar l’activitat fora de l’horari lectiu en el centre escolar, així com l’autorització 
mèdica en cas d’urgències, l’autorització de drets d’imatges, l’acceptació de la 
política de privacitat i les condicions del servei.  

• Si la persona que va a recollir a l’infant és diferent a la que heu indicat al formulari, 
heu d’enviar un correu a info@uniolleure.cat indicant les següents dades: del nom i 
cognoms de l’infant, nom escola i activitat que realitza així com el nom, cognoms i 
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DNI de la persona que el/la recollirà. Us informem que no deixarem marxar als infants 
amb cap persona sense tenir l’autorització prèvia de la mare/pare/tutor/a legal.  

• En cas que un infant hagi de participar a una activitat per urgència sense haver 
realitzat la inscripció, heu de trucar al nostre Coordinador Ismael Quirós al telèfon 
661 61 36 27 per informar del cas. Igualment, la mare/pare/tutor/a legal haurà de fer 
la inscripció com a esporàdic en un període màxim de 3 dies.  

• Per poder realitzat el Casalet hi ha d’haver un mínim de 8 infants inscrits tots els dies. 

• Aquesta informació es pot veure modificada o anul·lada pels canvis en les mesures 
de la Covid-19 del Departament de Salut i Direcció General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya. Es seguiran tots els protocols i obligacions que marca la 
normativa actual i a mida que s’apropi l’inici del Casalet us anirem informant de 
qualsevol canvi que es produeixi. 

 
 
 
 
 

Ismael Quirós  661 61 36 27 
Xesca Corzo 654 03 56 15 
 

info@uniolleure.cat 
www.uniolleure.cat  
 

 
 

El nostre futur dependrà del que aprenguem avui 
 

 
 

PER MÉS INFORMACIÓ 
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