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1.Dades tècniques de l’entitat 

ENTITAT ORGANITZADORA

Nom: Centre d'Estudis de l'Esplai

CIF: G 07197411

Adreça: C/ Uetam, 18

Localització: Palma, 07003

Responsable: Cristina Vilà 

Telèfon de contacte: 971 728 903

Correu electrònic gerencia.centre@gmail.com
activitatscee@gmail.com 

Dades generals de l’activitat que proposa

Fil de conductor: Un estiu ple de contes

Nom de la directora: Mercè Revert Jaume

Nom i tipus d’activitat: Escola d'Estiu

Data de l’activitat: Juliol i agost del 2021

Nombre de participants: Un mínim de 36 infants i un màxim de 60 
infants

Nombre de monitors: Segons nombre de participants
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L'activitat de l'escola d'estiu es du a terme durant l'època de vacances 
escolars. És el moment en què els infants disposen d'un temps desocupat i és per 
això que s'ofereix una programació d'activitats perquè puguin gaudir d’aquest temps 
lliure. L’oferta té una intencionalitat pedagògica fora del currículum escolar i de 
l'àmbit familiar. És a dir, es tracta d'una activitat que permeti als infants gaudir 
d'experiències de forma educativa i conèixer l'escola des d'una nova perspectiva 
amb un ambient molt més lúdic i distès.

Aquest any, l'escola d'estiu gira envoltant del fil conductor dels contes. De 
manera que l'escola d'estiu prendrà com a nom: Un estiu ple de contes. Pretenem 
aprofitar les possibilitats educatives de la literatura popular, tant pel seu vessant 
lingüístic com per la part ludicocreativa, l’etnopoètica del llenguatge, per treballar el 
desenvolupament integral dels destinataris. És per això que els contes, les rondalles, 
les endevinalles, els embarbussaments i els jocs lingüístics seran una eina didàctica 
que guiaran totes les activitats de l'escola d'estiu, emprant sempre el català com a 
llengua vehicular de l'ensenyament.

Partint d'aquí, totes les activitats pretenen contribuir en la comprensió de 
l'entorn social i físic, i a la vegada, conèixer-se millor a ells mateixos. Un dels valors 
d’aquest projecte és el fet de poder adaptar les històries a les realitats i 
característiques dels infants, de manera que els aprenentatges poden ser més 
significatius. En aquest sentit, també es pretén fomentar el sentiment de pertinença 
al grup i donar valor a la diversitat dins un context social de convivència i respecte. 
La intenció educativa no és d'altre que donar eines per comprendre la realitat i 
reinventar-la, fomentant la imaginació i la creativitat. Aprofitar les històries i els 
contes per accedir a nous coneixements d'una manera divertida. Cal destacar, que 
es pretén fomentar una visió crítica de la societat i amb això evidenciar els elements 
perpetuadors de les desigualtats entre les persones, com poden ser els estereotips 
de gènere i els prejudicis entre diferents grups socials i culturals.  

2.Fonamentació i justificació del projecte
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L'escola d'estiu estarà destinada a infants d’infantil i primària del CEIP de 
Pràctiques, en edats compreses entre els 3 i els 12 anys. També s'obrirà per a 
qualsevol infant escolaritzat, a infantil o primària, dins el curs 2020/2021 de la 
barriada. Tendran prioritat l’alumnat de l'escola i es respectarà aquest criteri per 
l'ordre d'inscripció (més especificat al punt 3.2). Es preveu un mínim de 36 infants i 
un màxim de 60.

3.1. Atenció a la diversitat

La diversitat és un fet natural, perquè quan parlam de persones sempre hi ha 
diferències, és impossible trobar dues persones iguals. Per nosaltres la diversitat vol 
dir acceptar la diferència. Entenem que per atendre la diversitat s’han de 
desenvolupar actituds i comportaments cooperatius i solidaris, que permetin la 
presència, la participació i l’aprenentatge de tots els implicats en el projecte, 
independentment de les seves característiques. 

En aquest punt cal fer referència a la Convenció Internacional sobre els drets 
de les persones amb discapacitat, aprovada el 13 de desembre de 2006 per 
l'Assemblea General de les Nacions Unides (ONU), ratificada per Espanya el 3 de 
desembre de 2007 i que va entrar en vigor el 3 de maig de 2008. La Convenció 
suposa la consagració de l'enfocament de drets de les persones amb discapacitat, 
de manera que considera a les persones amb discapacitat com a subjectes titulars 
de drets i els poders públics estan obligats a garantir que l'exercici d'aquests drets 
sigui ple i efectiu.

Per nosaltres, la inclusió és una qüestió de justícia. Les raons a favor de la 
inclusió són fonamentalment ètiques. Podem dir que la inclusió és un repte, ja que 
més que preocupar‐nos per reduir o anul·lar la diversitat, ens hem de preocupar de 

3.Destinataris
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trobar la manera de gestionar-la. En aquest sentit, els facilitadors de la inclusió són 
totes aquells recursos, ajudes o persones que faciliten el funcionament de 
participació de tots els destinataris. Entenem la figura del monitor de suport com un 
recurs humà que facilita la participació en les activitats del projecte. Amb aquesta 
figura no es pretén adoptar mesures especials per infants amb discapacitat o 
característiques concretes, sinó que el seu paper és donar suport als monitors 
donant el seu punt de vista per organitzar millor els elements que configuren el 
projecte de l’escola d’estiu i facilitar la participació de tots els destinataris 
independentment de les seves característiques. És a dir, es pretén donar resposta a 
les necessitats de tots els destinataris sense suposar cap mena de discriminació. 

Què farem per atendre la diversitat?

El que pretenem fer, sempre en la mesura del possible, són accions que ens ajudin a 
fer possible aquesta atenció: flexibilitzar el temps, adaptar l’espai, dissenyar 
d’activitats amb diferents nivells de dificultat, oferir múltiples formes d’expressió, 
reconèixer i avaluar les diferents necessitats dels destinataris, els coneixements 
previs, els estils d’aprenentatge i les diferents capacitats i habilitats, establir canals 
de comunicació fluids entre l’equip de monitors i amb les famílies, etc. 

3.2. Sistema d’inscripcions

Per tal de fer efectiva la inclusió esmentada al punt anterior i per poder 
participar com a destinataris en aquest projecte no s’estableixen requisits d'entrada 
ni mecanismes de selecció o discriminació de cap classe més enllà de l’ordre 
d’inscripció. A l’escola d’estiu aquest any podrem tenir el suport mínim d’una persona 
per als infants amb necessitats educatives especials, no se sap el nombre d’infants 
que podrem acollir, seguint normativa: a) Participants en situació reconeguda de 
dependència moderada (Grau I) o dependència severa (Grau II): un mínim d'un 
monitor o monitora addicional amb alguna de les titulacions de l'article 52 d'aquest 
Decret per cada tres participants d'aquestes característiques. 
b) Participants en situació reconeguda de gran dependència (Grau III): un mínim d'un 
monitor o monitora amb alguna les titulacions que s'indiquen al paràgraf següent, per 
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a cada participant d'aquestes característiques.  Aquestes condicions marcaran el 
nombre d’infants que podrem atendre amb la persona de suport que podem incloure 
a l’equip. L’escola d’estiu està oberta a tots els infants de l’escola i les places 
restants es destinaran a tots els infants de fora de l’escola. Les inscripcions es faran 
a través d’una fitxa d’inscripció on es sol·licitaran les següents dades i autoritzacions:
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Fitxa inscripció:
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   ESCOLA D’ESTIU 2021 
FITXA PERSONAL 

NOM ____________________________ LLINATGES _____________________________________ 
DATA DE NAIXEMENT_____________________EDAT___________DNI____________________ 
ADREÇA _________________________________________________________________________ 

C.P _________________ POBLACIÓ __________________________________________________ 
SOU SOCIS DE L’AMIPA? SI   NO   
NOM DE LA MARE/PARE/TUTOR __________________________ TELÈFON________________ 
NOM DEL PARE/MARE/TUTORA___________________________ TELÈFON________________ 

TELÈFONS D’URGÈNCIA (indicau d’on són) ___________________________________________ 
DARRER CURS REALITZAT (Especificau si és Infantil o Primària) _________________________ 
ESCOLA ON CURSA ELS ESTUDIS __________________________________________________ 

Marcau amb una creu el que correspongui: 

TÉ ALGUNA AL·LÈRGIA? SI   NO . QUINA?________________________________________ 
MALALTIES QUE HA SOFERT _______________________________________________________ 
PREN ALGUN MEDICAMENT? ______________________________________________________ 
CONTRAINDICACIONS A MEDICAMENTS ____________________________________________ 

PATEIX ALGUNA INFECCIÓ CONTAGIOSA (CONJUNTIVITIS, FONGS,…)  SI   NO  
TÉ ALGUNA NECESSITAT ALIMENTÀRIA ESPECIAL? ________________________________ 
TÉ ALGUNA NECESSITAT EDUCATIVA ESPECIAL? ___________________________________ 

___________________________________ GRAU DE DISCAPACITAT RECONEGUDA: ______% 
O GRAU DE DEPÈNDECIA RECONEGUT: GRAU I   GRAU II    GRAU III 
ESTAR AL DIA DE VACUNACIONS? SI   NO  
NOTES : 
* Infants amb necessitats educatives especials: Informe del tutor, tutora o PT del centre 
d’escolarització perquè el responsable del grup conegui la línia a seguir amb aquell infant 
específic. 
* Infants de centres d’acolliment: informe del tutor o tutora per conèixer les necessitats 
educatives d’aquell infant específic. 
* En cas de separació judicial: justificar a qui correspon la guàrdia i custòdia dels fills/es.  
* Aquell infant que estigui diagnosticat amb necessitat educativa especials i no ens ho 
indiquin a la fitxa d’inscripció, serà baixa de l’activitat. Les dades dels infants seran 
contrastades amb el centre educatiu on està inscrit. 
* En cas de patir alguna infecció contagiosa l’infant no podrà participar de l’activitat fins 
obtenir l’alta mèdica.  
* He estat informat que si per causes del COVID-19 l’escola d’estiu, una vegada iniciada, ha 

d’aturar l’activitat, no es retornarà el pagament d’aquesta. 

MES/QUINZENA 

Activitats de 9:00 a 14:00 hores

QUIN TORN 
FARÀ

SERVEI DE 
MATINET

SERVEI DE 
MENJADOR

Juliol complet

Agost complet

1a Quinzena juliol (del dia 1 al 15 juliol)

2a Quinzena juliol (del dia 16 al 31 de juliol)

1a Quinzena agost (del dia 1 al 15 d’agost)

2ª Quinzena agost (del dia 16 al 31 d’agost)
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ESCOLA D'ESTIU 2021 
                                                     AUTORITZACIÓ 
JO __________________________________________________ AMB DNI ____________________ 
COM A MARE/PARE O TUTOR/A DE _________________________________________________ 
AMB DOMICILI HABITUAL A _______________________________________________________ 

POBLACIÓ ____________________________ 

EL MEU FILL/A ÉS AL·LÈRGIC/A A __________________________________________________ 

I PATEIX LA MALALTIA DE ________________________________________________________ 
PEL QUE SEGUEIX EL SEGÜENT TRACTAMENT ______________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

AUTORITZO A L’ENTITAT QUE GESTIONA L’ACTIVITAT, CENTRE D’ESTUDIS DE L’ESPLAI, 
QUÈ ES FACI CÀRREC DEL MEU FILL/A EN TOTES LES ACTIVITATS (TALLERS, 
ACTIVITATS, SORTIDES, ETC.) QUE ES DURAN A TERME A L'ESCOLA D'ESTIU DEL CEIP 

DE PRÀCTIQUES, I FAIG EXTENSIVA AQUESTA AUTORITZACIÓ A LES DECISIONS 
MÈDICO-QUIRÚRGIQUES QUE FOS NECESSARI ADOPTAR EN CAS D’EXTREMA 
URGÈNCIA, SOTA LA DIRECCIÓ FACULTATIVA PERTINENT. AUTORITZO AL MEU FILL/A 
_________________________________________ A SORTIR A LES FOTOGRAFIES QUE 

REALITZEM DURANT L’ESCOLA D’ESTIU DEL CEIP DE PRÀCTIQUES. 

PALMA , A __________ DE _________________________________ DE 2021 

AQUEST FITXA D’INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ HA D’ESTAR SIGNADA PER TOTS 
ELS TUTORS LEGALS DE L’INFANT.  

1. NOM DE LA MARE/ PARE/TUTOR/A…………………………………………. 

DNI……………….                                   SIGNATURA 

       

2. NOM DE LA MARE/ PARE/TUTOR/A…………………………………………. 

DNI……………….                                   SIGNATURA 

3. NOM DE LA MARE/ PARE/TUTOR/A…………………………………………. 

DNI……………….                                   SIGNATURA 



Document acceptació mesures COVID-19:
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DOCUMENT PER A FAMÍLIES D’ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT DE 
PARTICIPACIÓ A L’ESCOLA D’ESTIU DEL CEIP DE PRÀCTIQUES 2021 

Les organitzacions i associacions de lleure educatiu juvenil, en l'actual situació de COVID-19, han 
d'implementar un seguit de mesures per al procés de la tornada a la normalitat de les seves 
activitats, d'acord amb les directrius de el Govern d'Espanya i les recomanacions de el Ministeri de 
Sanitat. De la mateixa manera, els propis participants, i les famílies s'han de comprometre amb el 
compliment d'una sèrie de requisits essencials de caràcter sanitari i legal, que permetin a les 
associacions i entitats reprendre les seves activitats amb seguretat, a través d'un document 
d'acceptació de condicions i consentiment de participació, les bases del qual s'exposen a 
continuació.  

OBJECTE  

L'objecte d'aquest document és aportar una eina de suport a les entitats que desenvolupen 
activitats de lleure educatiu destinades joventut i infància, a l'hora d'identificar els escenaris 
d'exposició a la SARS-CoV-2. Aquestes entitats, o, si s'escau l'Administració competent, hauran 
d’incloure aquest document d'acceptació de condicions i consentiment de participació en els 
processos d’incorporació del/la participant a l'activitat de lleure.  

L'entitat ha de:  

• Aplicar els protocols i/o instruccions que es determinin, en cada moment, per l'autoritat 
sanitària  

• Incorporar les mesures, de caràcter general, exposades en aquest document.  

• Incorporar les mesures previstes per a les diferents fases de desescalada en les activitats 
de lleure educatiu en l’àmbit de la joventut i la infància.  

• Incorporar altres aspectes pertinents de la legalitat vigent  

• En funció de la situació de risc i segons mesures sanitàries, es determinarà l’obertura de 
determinats serveis. Si aquests serveis estan oberts es podran tancar.  

ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT DE PARTICIPACIÓ  

Els interessats a participar en qualsevol activitat de lleure educatiu han de mostrar la seva 
acceptació de les condicions i consentiment de participació a través de la signatura del document 
que inclou:  

1. Declaració responsable de notificació de grups de risc:  

El/la participant inclòs al grup de risc pot participar a les activitats previ consulta amb el seu equip 
sanitari i prenent les mesures de protecció i higiene indicades en cada cas.  

2. Compromís revisió diària d'estat de salut i raó de l’absència  

• Els i les participants hauran de notificar les causes d'absència i si és per motiu de salut al 
monitor/a responsable del seu subgrup, a través de mòbil o altre mitjà establert.  
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• Els i les participants es miraran diàriament la temperatura corporal abans d’acudir a les 
instal·lacions.  

• Si alguna persona involucrada en l'activitat presenta simptomatologia associada amb el 
COVID-19 no acudirà i contactarà amb el responsable de la seva activitat (gerent, director, 
monitor, etc.).  

Els símptomes més comunes compatibles amb la COVID-19 inclouen febre, tos i sensació 
de falta d’aire. En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, 
calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits. Els 
símptomes solen aparèixer de forma sobtada.  

Si l’aparició de símptomes es produeixen a casa no es pot acudir a les instal·lacions, ni 
tampoc aquelles que estiguin amb aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per 
COVID-19, o que es trobin en un període de quarantena domiciliària per haver tingut 
contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.  

Es classifica com a contacte estret:  

- Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas: personal sanitari o sociosanitari 
que no hagin emprat les mesures de protecció adequades, membres familiars o persones 
que hagin tingut altre tipus de contacte físic similar.  

- Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas, a una distància menor de 
2 metres (exemple: convivents, visites) i durant més de 15 min.  

- Es considera contacte estret a un avió, vaixell, tren o altre mitjà de transport terrestre al 
llarg del recorregut (sempre que es pugui identificar l'accés als viatgers) als passatgers 
situats en un radi de dos seients al voltant d’un cas i a la tripulació que hagi tingut contacte 
amb aquest cas.  

3. Declaració d’haver llegit i acceptat els documents proporcionats per l’organització 
sobre l’adaptació de l’activitat a la COVID-19  

4. Signatura del consentiment informat: 

5. Condicions de participació per a grups vulnerables per circumstàncies sanitàries, 
personals o socioeconòmiques  

1. Es considera grups vulnerables aquelles persones que comptin amb algun tipus de 
discapacitat o diversitat funcional, necessitats especials, vulnerabilitat socioeconòmica, etc. 
Per a aquest tipus de persones les entitats podran arbitrar mesures d'atenció específica: 
treball en grups reduïts amb major nombre de monitors per persona o monitors de suport, 
subministrament dels equips de protecció prescrits, etc., que garanteixin la seva 
participació plena en l'activitat.  

2. Serà necessària la comunicació d'aquesta situació per part dels interessats o les 
interessades, o, si s'escau del familiar o tutor a càrrec, a l'entitat responsable de l'activitat 
perquè aquesta pugui incorporar les mesures oportunes d'adaptació.  
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ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT DE PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE 
LLEURE EDUCATIU JUVENIL I INFANTIL (Escola d’Estiu del CEIP de Pràctiques) 

………………………………………………..………………. amb núm. de DNI/NIE ............................ 
actuant en nom propi com a pare/mare/tutor-a de l'interessat/a (menor 
d’edat) .................................................................................amb núm. de DNI/NIE ............................  

Pertinença a grups vulnerables o amb necessitats especials d'adaptació: ⬜ Sí ⬜ No.  

Declar sota la meva responsabilitat que sol·licit que la persona les dades de la qual figuren a 
l'encapçalament (l'interessat/da) participi en les activitats de l'organització exposada, per a això he 
llegit amb detall la informació proporcionada per la pròpia organització i accept les condicions de 
participació, exprés el meu compromís amb les mesures personals d'higiene i prevenció i 
assumesc tota la responsabilitat davant de la possibilitat de contagi per COVID-19 atenent que 
l’entitat promotora compleixi també amb els seus compromisos i obligacions.  

(Marqueu en el que calgui)  

................................, ......... de ....................... del 2021 

(Signatura de tots els tutors legals de l’infant)       

Signatura:                                                                    Signatura: 

(pare, mare, tutor legal)                                               (pare, mare, tutor legal) 

Declaració responsable de no formar part de grups de risc o de conviure amb grup de risc 

⬜  
Declar que la persona interessada pertany a un grup de risc i que compta amb l’autorització 
de l’equip sanitari per poder participar en les activitats. 

⬜  
Declar que la persona interessada sap quines són les mesures extres de protecció i higiene 
(si n’hi hagués) 

Compromís de revisió diària de l’estat de salut i raó de l’absència 

⬜  Em compromet a mirar diàriament la temperatura al/la participant i, si escau, notificar 
l’absència (a través de mòbil 650 380 545) 

Declaració d’haver llegit i acceptat els documents proporcionats per l’organització sobre 
l’adaptació de l’activitat a la COVID-19. 

⬜  He llegit i accept els compromisos continguts en el Document de Mesures i recomanacions 
per a l’entitat promotora i l’equip educatiu d’activitats de lleure educatiu durant l’estiu 2021. 

Consentiment informat sobre COVID-19 

⬜  

Declar que, després d'haver rebut i llegit atentament la informació continguda en els 
documents anteriors, sóc coneixedor/a de les mesures que implica, per a el/a participant i 
per a les persones que conviuen amb ell/ a, la participació de l'interessat/da en l'activitat en 
el context de desescalada o nova normalitat, i assumesc sota la meva pròpia responsabilitat, 
atenent que l’entitat promotora compleixi també amb els seus compromisos i obligacions. 

S'aconsella la lectura del següent document tant a participants com a familiars o tutors a càrrec. 
http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/covid-19_preguntes_i_respostes/ 



Fitxa menjador:
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MENJADOR ESCOLA D’ESTIU 2021 CEIP PR5CTIQUES 

El menjador de l’escola d’estiu ser2 un servei de catering de Can Arabí. I els monitors 
seran del Centre d’Estudis de l’Esplai.

El cost per dia del servei, ser$ el seg&ent: 7€ (menú i monitor)

MES DE JULIOL 

Mes complet: 154€
Primera quinzena: 1-15 juliol (11 dies): 77€

Segona quinzena: 16-31 juliol (11 dies): 77€

MES D’AGOST

Mes complet: 154€
Primera quinzena: 1-15 (10 dies): 70€

Segona quinzena: 16-31 (12 dies): 84€

IMPORTANT:  els tiquets per menú d’un dia solt s’hauran d’encarregar amb 24h 
d’antelació, no es podr2 demanar el mateix dia. 

El pagament del menjador del mes de juliol (pagament abans del 15 de juny) i agost 
(pagament abans del 15 de juliol) es far$: al mateix número de compte de l’escola 
d’estiu. En el pagament heu de fer constar el nom de l’infant i menjador practiques. 
El resguard del pagament s’haur$ a la coordinadora del servei d’escola d’estiu.

CONFIRMACI: DE PLA;A 

Jo, D/Da.................................................................................................................... 
confirmo la pla7a del meu fill/a............................................................................... en el 
menjador de l’escola d’estiu 2021.

Observacions (cel<ac, intoler$ncia aliment$ria, etc): 
__________________________________________________________________

Tel>fon Pare i/o Mare:________________________________________________

Signat: 

MARCAU EL PERÍODE QUE PROCEDEIXI:

MES COMPLET PRIMERA 
QUINZENA

SEGONA 
QUINZENA

JULIOL

AGOST



Autorització de sortida:

 14

FULL D’AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE L’INFANT 

Escola estiu 2021 

Jo, ..........................................................................amb DNI .................. 

Com a pare/mare/tutor/a de l’infant ................................................. 

Autoritzo que pugui sortir de l’escoleta d’estiu CEIP Pràctiques 
2021 

De la següent manera (marcau amb una creu): 

    L’infant sortirà tot sol. 

   Amb companyia d’un adult: 

En/Na ..................................................................amb DNI .................... 

En/Na ..................................................................amb DNI .................... 

   Amb companyia d’un menor: 

En/Na ..................................................................amb DNI .................... 

I per a que així consti signo aquesta autorització:



Les activitats es realitzaran a les instal·lacions del CEIP de Pràctiques, situat 
al barri de s'Escorxador de Palma. A la Carretera de Valldemossa, 15 (07010). Les 
instal·lacions que emprarem per desenvolupar les activitats són: els patis, l’entrada, 
la biblioteca, el gimnàs, el porxo, el menjador, els banys del pati i el quartet de 
material. També realitzarem sortides puntuals al parc de les fonts i el parc de 
s’Escorxador. 

Tenint en compte les característiques de l’espai les activitats podran adaptar-
se perquè es puguin desenvolupar de manera més còmoda. En  tot moment els 
monitors/es vetllaran perquè els infants tenguin molt clar quines són les àrees de joc 
de l’escola d’estiu i de les instal·lacions que puguem fer ús, i perquè respectin i facin 
bon ús d’aquestes.

4.Ubicació i espais 
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La finalitat del servei és fomentar l’ús profitós del temps lliure entre els usuaris 
que participin de l’activitat. Amb les activitats programades pretenem col·laborar en 
el desenvolupament integral de la persona perquè pugui desenvolupar-se 
positivament en una societat plural, lliure i solidària. És per això que es treballarà pel 
respecte entre les diferents cultures, els valors democràtics i la valoració de les 
diferències personals. 

Objectius generals: 

● Aprendre a ser (educació en valors, educació emocional, actituds 
responsables, pensament autònom i crític, capacitat per a elaborar judicis 
propis,  etc.) 

● Aprendre a conviure (foment de les relacions interpersonals, resolució de 
conflictes, mantenir un clima de diàleg i intercanvi d’opinions, el respecte, la 
cooperació, el compromís, la igualtat i la justícia, etc.)

● Aprendre a fer (desenvolupament d'habilitats i estratègies; foment de la 
capacitat organitzativa i resolutiva, valors que impliquin una millora i cura del 
medi ambient, tant en l’àmbit natural com urbà i aprendre a actuar amb 
l'entorn de forma responsable i justa, etc.)

● Aprendre a conèixer (descobrir el món, conèixer altres cultures i models de 
vida, etc.) 

Objectius específics del projecte “Un estiu ple de contes”:
● Fomentar la imaginació, fantasia i creativitat.
● Potenciar l’esperit crític. 
● Transmetre valors per a la interculturalitat.
● Donar eines per desmuntar i abandonar els estereotips de gènere.
● Valorar el joc com a font de plaer i no únicament de competició.

5.Objectius
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● Reforçar els hàbits d’higiene (dins aquest els derivats de la COVID-19) i 
alimentació saludables.

● L’infant com a protagonista 
Totes les activitats estaran prèviament pensades de manera reflexiva, ben 

planificades i consensuades amb l’equip de monitors. Es pretén defugir del 
funcionament excessivament marcat, per tant, els horaris no són rígids, sinó més 
aviat flexibles. Ens esforçarem molt per conèixer bé els infants. Les seves 
experiències i els seus coneixements previs, i així poder-mos adaptar millor als seus 
interessos i necessitats. La línia de treball cerca respectar el ritme de cada infant, 
d'igual manera respectarem les iniciatives de cada un i els límits que els mateixos 
infants es posin a si mateixos, no s'obligarà mai a cap infant a realitzar una activitat o 
taller si no ve de gust. Pensam que el tema de l'escola d'estiu té moltes possibilitats 
de cara a plantejar-se i planificar activitats d'acord amb els gustos i els interessos 
dels infants. A més, estem convençuts que proposar activitats variades i atractives 
que creïn motivació i curiositat, serà clau per aconseguir els objectius.

● Educació activa i vivencial 
Es proposa una metodologia en contacte amb l'entorn social i físic més 

proper. El joc s'entén com a eina educativa que connecta les persones entre elles i 
amb l'entorn. L’infant aprèn jugant, de manera més o menys conscient. Durant el joc 
té llibertat per prendre decisions i això li ofereix l'oportunitat d'aprendre de forma 
pràctica. Quan parlam d’aprenentatge vivencial ens referim al fet que els monitors 
plantegen situacions perquè els infants siguin capaços d’enfrontar-se a problemes, 
prendre decisions, fracassar i aprendre del fracàs, assumir responsabilitats i 
cooperar. El rol es basa en fomentar la reflexió i donar eines per la convivència. 

La planificació de les activitats es basen en l'aprenentatge tant heurístic com 
dirigit. És a dir, hi haurà activitats a les quals es presentaran diferents elements i es 

6.Metodologia 
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convidarà a experimentar i manipular de forma lliure, i altres activitats que seran més 
guiades. També es tendran en compte les idees dels participants a l’hora de 
programar.

● La convivència: font d’aprenentatge
La convivència és l'eix principal i dóna sentit al projecte. Els monitors tenen un 

paper molt important en la transmissió de valors de convivència i en la creació d'un 
ambient favorable a la comunicació, així com un clima de confiança, afecte, 
respecte, integrador de valors i obert a l'expressió de sentiments. El diàleg serà un 
element essencial a l'escola d'estiu, ens permet desenvolupar la comunicació. La 
verbalització ajuda a l'infant a organitzar els seus pensaments i fixar els 
aprenentatges. Per tot això, és important oferir a l'infant un model lingüístic correcte.

Les pràctiques restauratives són una eina que permeten prevenir, detectar, 
gestionar i resoldre les situacions de conflicte en diferents àmbits (familiar, educatiu, 
social, laboral, judicial i comunitari). Tenen com a finalitat millorar la convivència i 
reforçar els vincles afectius entre les persones afectades per aquestes situacions. La 
proposta que plantejam és que a l'escola, cada dematí es faci un cercle de diàleg on 
cada grup s'asseu en cercle i es vagi passant un objecte (per les mesures 
COVID-19, no es podran passar un objecte, el que farem és que cada infant tengui 
un mateix objecte, com una cinta de color, i sols podrà parlar el que te la cinta a les 
mans, els altres guardaran la seva cinta fins al moment que sigui el seu torn) entre 
els participants, només parlarà qui té l'objecte, la resta escolta i espera el seu torn. Si 
algú no vol parlar quan li arriba l'objecte, pot passar el torn. No es tracta d'escoltar 
els companys durant molt de temps, sinó que cada un comparteix una cosa amb la 
resta (com se sent i perquè, què ha estat el que més li ha agradat aquell cap de 
setmana, etc.). Aquests cercles també serviran per debatre qüestions que vagin 
sorgint, resoldre conflictes, arribar a acords, etc.

● La inclusió com a model d’atenció a la diversitat
Es contempla la inclusió de tots els infants com a model d'atenció a la 

diversitat (entesa com la presència, participació i progrés de tots els participants en 
totes les activitats, sense exclusió). Seguint les línies d'actuació del Centre d'Estudis 
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de l'Esplai s'educarà des de la laïcitat, el respecte, la solidaritat i la igualtat. 
L'educació és la via més eficaç per formar-nos en llibertat i respecte als drets de 
totes i cada una de les persones. 

● Els agrupaments dels infants
S'utilitzaran variades formes d'agrupament d'alumnes: gran grup (tots els 

participants), grups per edats (grans, mitjans i petits), petits grups i individual. Es 
respectarà el ritme individual i el temps de dedicació a cada activitat segons els 
interessos dels infants, per això el temps és orientatiu i flexible.

Aquest apartat quedarà modificat segons la normativa que ens marquin les 
mesures sanitàries de la COVID-19. 

Sí que respectarem per fer els grups les edats, els infants estaran dins el seu 
grup d’edat.
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L'activitat de l'escola d'estiu s'emmarca en un conjunt de rutines que 
permeten establir una organització pels infants i pels monitors. L’escola d’estiu 
comença a les 9.00 h i acaba a les 14.00 h. Les portes romandran obertes fins a les 
9.10 i s'han de respectar els horaris d'arribada i sortida que hi haura establertes per 
cada grup d’edat i l’entrada per on ho hauran de fer cada grup.

Distribució del temps:

(Al següent punt “Activitats”, s’especifiquen les activitats de manera setmanal).

● Hàbits d’higiene: Es mantendrà una higiene corporal regular i es vetllarà per 
mantenir netes les instal·lacions i els seus voltants. La higene de mans, la 
mascareta i totes aquelles masures sanitàries que ens marqui sanitat referent 
a l’higene es tendran presents dins aquest apartat.

● Hàbits alimentaris: El menjador és un servei complementari que ofereix 
l'escola d’estiu. El menú que ofereix aliments saludables i equilibrats i és 
elaborat pel servei de menjar per encàrrec de l’empresa Can Arabí. Tant en el 

7.Organització

- 7:30 h a 9 h: Servei de matinet.
- 9 h a 9.30 h: Arribada i cercle.
- 9:30 h a 11 h: Activitats segons la programació del dia.
- 11 h a 11:30 h: Berenar.
- 11:30 a 13 h: Activitats segons la programació del dia.
- 13 h a 14 h: Racons de joc lliure (per zones).
- 14:00  h a 15:30 h servei de menjador.

Durada: mes de juliol i agost
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menjador com en el temps de berenar es treballa per la promoció d'hàbits 
saludables. Els monitors són els referents. La distribució dins el menjador 
serà per grups estables i amb una distancia entre infants de 1,5 metres i entre 
grup estable i grups estable 2 metres. Tots estaran col·locats en la mateixa 
direcció.

● Hàbits de comportament: Procurarem respectar les normes de convivència 
(veure punt 10. Normativa) i civisme de les instal·lacions i de qualsevol altre 
lloc que es visiti. És important la cura del medi ambient al llarg de l'escola 
d'estiu. Potenciam el descobriment de la natura i de l'entorn, el contacte amb 
la natura i la seva defensa. No es podran dur telèfons mòbils, joguines ni 
objectes que puguin fer mal. 

L’horari i la programació quedarà en funció del nombre d’infants en diversos 
aspectes:

- El nombre de nins i nines inscrits en l’escola d’estiu i la seva distribució per 
grups de petits, mitjans i grans.

- El nombre de participants inscrits en l’escoleta matinera i el menjador, tant el 
mes de juliol com el mes d’agost.
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A continuació, es presenten els horaris setmanals els quals són una 
aproximació del que es durà a terme durant el mes de juliol a l’escola d’estiu. Deim 
que és una aproximació perquè són susceptibles a ser modificats segons els grups 
de feina que es formin i segons els grups d’edat. Es tracta d’una planificació general 
que els monitors acabaran de perfilar d’acord amb les necessitats i interessos dels 
infants. 

Les setmanes s’organitzen envoltant d’un conte o una temàtica en concret 
relacionada amb el fil conductor. Es distribueixen de la següent manera:

8.Activitats

JULIOL
PETITS MITJANS GRANS

Setmana 1 De què fa gust la 
Lluna?

(de Michael 
Grejniec)

Els tres porquets Ningú és com tu
(de Peter 
Maloney) 

Setmana 2 Els personatges dels contes

Setmana 3 Un conte inventat

Setmana 4 Les rondalles modernitzades

Setmana 5 La història que més m’agrada
Festa final + Gimcana
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Quan s’especifica P, M i G, es fa referència a la separació per grups. Quan no 
s’indica l’activitat és inter-edat. 

AGOST
PETITS MITJANS GRANS

Setmana 1 La veueta
(de Michaël 
Escoffier)

Germans
(de Rocio Bonilla)

Dos herois són 
massa

(de David Cali)

Setmana 2 Contes d’animals

Setmana 3 El color a les històries

Setmana 4 Transformació de contes 

Setmana 5 La història que més m’agrada Festa final + Gimcana

Setmana 1 : de l’1 al 2 de juliol de 2021

Dijous 1 Divendres 2

9h Entrada i cercle amb referent

9.30h JOCS DE PRESENTACIÓ. 

CONTA-CONTES

- De què fa gust la 
lluna?

- Els 3 porquets
- Ningú és com tu

TALLER DE CUINA: COCA DOLÇA 

(P)

TALLER DE MANUALITATS (M)

JOCS A LA SALA DE 

PSICOMOTRICITAT (GRANS)

10.45h Berenar

11.15h

 

JOCS A LA SALA DE 

PSICOMOTRICITAT (PETITS)

JOC DE DESCOBERTA 

(MITJANS)

TALLER DE MANUALITATS 

(GRANS)

DANSES I CANÇONS

JOCS D’AIGUA
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La primera setmana és una setmana de prestacions i ubicació en l’espai. Es preveu 
que la gran majoria dels infants siguin de l’escola i ja coneixeran les instal·lacions. 
Ara bé, en aquest sentit, el funcionament de l’escola d’estiu serà una mica diferent i 
per això els hem d’ajudar a reubicar-se i assenyalar les zones destinades a l’activitat 
de l’escola d’estiu. Com serà la circulació dins l’escola, per evitar creuements entre 
grups estables, per on ferem entrades i sortides cada grup i quin bany utilitzaran 
cada grup estable.
Aquesta setmana s’introduirà la temàtica de l’escola d’estiu amb tres contes i es 
faran activitats relacionades amb el seu contingut. Aprofitarem per conèixer els 
infants i establir les normes de convivència entre tots. 

13 - 14h Racons de joc lliure

Setmana 2 : del 5 al 9 de juliol de 2021

Dilluns  5 Dimarts 6 Dimecres 7 Dijous 8 Divendres 9

9h Entrada i cercle amb referent

9.30h JOCS 
SOBRE 
ELS 
PERSONA
TGES 
DELS 
CONTES

JOCS A LA 
SALA DE 
PSCIOMOT
RICITAT (P)
JOCS DE 
PATI (M)
JOCS 
ESPORTIUS 
(G)

SORTIDA 
PARC

TALLER DE 
CUINA (P)
JOC DE 
DESCOBE
RTA DELS 
PERSONA
TGES (M)
PISCINA 
(GRANS)

JOCS A LA 
SALA DE 
PSCIOMOT
RICITAT (P)
TALLER DE 
CUINA (M)
JOCS 
ESPORTIU
S (G)

10.45h Berenar
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Aquesta setmana començam a anar al parc i s’introdueixen altres tipus d’activitats 
com els jocs de rol i creació de jocs. La setmana està dedicada als personatges dels 
contes i les seves característiques. S’aprofita per posar en comú experiències 
viscudes i compartir històries que ens han marcat. Cal donar molta importància al 
foment d’actituds crítiques cap a estereotips de gènere i discriminació de col·lectius 
vulnerables. 

La socialització de gènere fa referència a aquell procés mitjançant el qual les 
persones van rebent i incorporant (en més o menys mesura) els models de gènere 
hegemònics. Aquests són models o mandats estàtics que situen les persones en rols 
i posicions diferenciades segons el seu sexe. Gràcies a la lluita dels moviments 
feministes i LGTBI i la seva aportació per a l’anàlisi crítica de la realitat social, s’ha 
posat de manifest com aquest sistema d’organització social limita el 
desenvolupament de les persones, genera exclusió, discriminació i desigualtats, 
provocant patiment, malestar i violència . 1

En relació amb els contes infantils, encara avui dia, sovint podem observar la 
transmissió d’aquests estereotips i rols de gènere a les il·lustracions i narracions. Al 
document Explica’m un conte (disponible des de: https://coeducaccio.coop/wp-
content/uploads/2019/02/Explicam-un-conte_-versio-x-difondre.pdf detallem alguns 

11.15h JOCS 
D’AIGUA

 CREACIÓ 
DE 
MÀSCARES 
I JOCS DE 
ROL

JOCS 
D’AIGUA

CREACIÓ 
DEL JOC 
DE 
MEMORY 
(P)

JOCS A LA 
SALA DE 
PSCIOMOT
RICITAT 
(M)

TALLER DE 
CUINA (G)

JOCS 
D’AIGUA

13 - 14h Racons de joc lliure

 https://coeducaccio.coop/wp-content/uploads/2019/02/Explicam-un-conte_-versio-x-difondre.pdf1
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aspectes rellevants, des d’una perspectiva de gènere, que podem trobar als contes 
infantils. A més, ofereixen una tria de contes educatius.  

Durant aquesta setmana (i amb continuïtat) es tractarà la presència de personatges 
immigrants o de col·lectius menys destacats que fan part de la societat i la presència 
de grups  com el col·lectiu LGBTI, gent gran, dones, persones amb discapacitat, etc. 
en els contes. Pel que fa a aquest aspecte, a la següent imatge es mostra el resultat 
d’un estudi fet per Cooperatives Children’s Book Center sobre la compareixença de 
diferents personatges als llibres infantils:

 

A la pàgina web de Social Justice Books https://socialjusticebooks.org/booklists/ 
podem trobar llistes de llibres multiculturals i de justícia social per als infants, adults 
joves i educadors. En aquesta selecció de contes es representa un grup cultural que 

normalment queda fora dels canons.
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Durant aquesta setmana es faran activitats de creació de contes. Resulta interessant 
la proposta de Gianni Rodari al seu llibre Gramàtica de la fantasia  que consisteix a 2

inventar una història a partir de dues paraules molt diferents. Es poden emprar altres 
tècniques, el que importa és que els infants puguin posar paraules allà que volen 
expressar i convertir un tema o una realitat en una petita història. El fet d’estructurar 
una història pas a pas comporta una sèrie de processos cognitius i socials que 

Setmana 3: del 12 al 16 de juliol de 2021

Dilluns  12 Dimarts 13 Dimecres 
14

Dijous 15 Divendres 
16

9h Entrada i cercle amb referent

9.30h ASSEMBLE
A CONTES 
DE 
SEMPRE
JOCS DE 
PATI (P I M)
JOCS A LA 
SALA DE 
PSICO. (G)

JOCS 
POPULARS

SORTIDA 
PARC

TALLER DE 
CUINA 
I ACABAR 
CONTE (P)
JOCS 
ESPORTIU
S (M)

TALLER DE 
CREACIÓ 
(GRANS)

JOCS A LA 
SALA DE 
PSICO I 
EXPOSAR 
EL CONTE 
(P) 

ACABAR I 
EXPOSAR 
EL CONTE 
(M I G)

10.45h Berenar

11.15h INTRODUC
CIÓ A LA 
CREACIÓ 
D’UN 
CONTE

JOCS 
D’AIGUA

 CREACIÓ 
D’UN 
CONTE - 
HISTÒRIA.  
(P, M I G) → 
REPRESEN
TACIÓ 
(PLÀSTICA, 
TEATRAL, 
ETC.)

JOCS 
D’AIGUA

JOCS 
ESPORTIU
S (P)

TALLER DE 
CUINA (M)

TALLER DE 
CUINA (G)

EXPOSICI
ONS 

JOCS 
D’AIGUA

13 - 14h Racons de joc lliure

 Rodari, G. (2008). Gramática de la fantasía. Introducció a l’art d’inventar històries. Barcelona: Proa.2
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poden posar en pràctica al llarg de les sessions. Posar-se d’acord, organitzar-se, 
assumir responsabilitat són alguns dels aspectes que es treballaran juntament amb 
la imaginació i la destresa plàstica. 

Les rondalles formen part d'un temps passat, però avui en dia les rondalles 
segueixen ben vigents i no deixen de ser una eina didàctica amb moltes possibilitats. 
El primer dia de la setmana convidarem alguns padrins perquè ens venguin a contar 
alguna rondalla. Pretenem que siguin una activitat intergeneracional. L’objectiu 
d’aquesta activitat intergeneracional consisteix a millorar la interacció entre petits i 

Setmana 4: del 19 al 23 de juliol de 2021

Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 
21

Dijous 22 Divendres 
23

9h Entrada i cercle amb referent

9.30h PRESENTA
CIÓ DE 
LES 
RONDALLE
S. 
CONVIDAT
S 
ESPECIAL
S: 
PADRINS 

JOCS 
POPULARS

SORTIDA 
PARC

JOCS 
ESPORTIUS

REPRES
ENTACIÓ 
DE LA 
RONDALL
A 
MODERNI
TZADA

10.45h Berenar

11.15h ELECCIÓ 
D’UNA 
RONDALLA 

JOCS 
D’AIGUA

 ANÀLISI DE 
LES COSES 
QUE 
PODEM 
CANVIAR

JOCS DE 
PATI

JOCS 
D’AIGUA

RECONVER
SIÓ DE LA 
RONDALLA I 
ASSAIG → 
TALLER DE 
VESTUARI O 
ESCENARI 
SI CAL

JOCS 
D’AIGUA

13 - 14h Racons de joc lliure
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grans, ja que aquest tipus d’activitats són un mecanisme important per superar 
possibles prejudicis intergeneracionals i afavorir l’entesa entre diferents grups d’edat.

 Aquesta setmana es donaran a conèixer diferents rondalles i s’empraran per tractar 
temes d’actualitat. El que es pretén és modificar-les i adaptar-les als temps que 
vivim. D’aquesta manera, s’introduiran altres temes que poden resultar d'interès 
com: l’ús de les noves tecnologies, les xarxes socials, temes ambientals, el 
feminisme, els estereotips socials, la integració de minories, el bullying i 
problemàtiques semblants, el coronavirus i altres pandèmies, la globalització, etc.

Aquesta és la darrera setmana de juliol, el que implica que alguns infants deixaran 
l’escola d’estiu per donar pas a noves incorporacions. És una transició que volem 
marcar i fer-ho a través d’una festa final per tancar l’etapa. A més, per tal de deixar 
constància del que s’ha fet durant aquest mes, es pretén crear una història 
col·lectiva. Es parlarà del que s’ha viscut i s’organitzaran activitats segons els 

Setmana 5: del 26 al 30 de juliol de 2021

Dilluns  26 Dimarts 27 Dimecres 
28

Dijous 29 Divendres 
30

9h Entrada i cercle amb referent

9.30h PREPARA
CIÓ DE LA 
FESTA 
FINAL

JOCS DE 
PATI

SORTIDA 
PARC

JOCS DE 
TAULA DE 
CREACIÓ 
PROPIA

FESTA 
FINAL DE 
MES 

HISTÒRIA 
COL·LECTI
VA

10.45h Berenar

11.15h JOCS 
D’AIGUA

 TALLER DE 
CUINA
I 
PREPARACI
Ó DE LA 
FESTA 
FINAL

JOCS 
D’AIGUA

TALLER DE 
DECORACI
Ó PER A LA 
FESTA

JOCS 
D’AIGUA

13 - 14h Racons de joc lliure
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interessos dels infants en aquell moment. Aquesta setmana es dedica al que els 
infants demanin (sempre en la mesura del possible).

El mes d’agost la programació seguirà la mateixa estructura, l’elaborarem en tenir 
els grups d’infants definits, segons en nombre d’infants i les edats d’aquests.
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9.1 Recursos humans

Tot l’equip dirigent: director/a, coordinadora i monitors/es es trobaran degudament 
contractats en el règim de la seguretat social durant els mesos de juliol i agost; i tot 
l’equip de treball comptarà amb la titulació requerida per a desenvolupar les seves 
funcions.

Tot l’equip dirigent (director/a, coordinadors/es i monitors/es) responsable de 
l’execució assolirà, a més, la dedicació necessària per a assegurar la preparació, 
control i coordinació de tot el projecte.

És del tot imprescindible que els actes i manifestacions de tots els components de 
l’equip de treball siguin coherents amb els objectius proposats, exposats i amb la 
metodologia de treball explicada al  projecte educatiu.

Els diferents components de l’equip i les seves tasques seran:

A) COORDINADOR/A GENERAL DE LA CAMPANYA D’ESTIU: Aquesta 
tasca serà assumida per una persona degudament titulada. Les seves 
funcions seran:

● Participar en l’elaboració del programa de treball
● Coordinar les sessions de programació amb el/la director/a de l’escola d’estiu
● Elaborar el marc normatiu, tant pels participants com pels monitors
● Facilitar totes les gestions prèvies (permisos, entrevistes, ...)
● Coordinar tots els serveis perifèrics (transport, visites,...) durant el 

desenvolupament de l’escola d’estiu
● Recolzar al director/a i monitor/a quant faci falta
● Controlar el manteniment i el bon ús de les instal·lacions

9.Recursos
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● Coordinar l’avaluació del projecte, tant a nivell particular com a nivell general
● Controlar el procés  d’inscripció dels participants
● Assignar un director que coordinarà l’equip de monitors i es responsabilitzarà 

de l’execució del projecte
● Ser l’interlocutor immediat entre l’escola d’estiu i l’AMIPA

 
 

B) DIRECTOR/A DE L’ESCOLA D’ESTIU: Aquesta tasca serà assumida per 
una persona degudament titulada (director/a de temps lliure o equivalent) i 
amb experiència en serveis infantils i/o juvenils. Les seves funcions seran:

● Participar en l’elaboració del programa de treball
● Coordinar les sessions de programació amb els monitors/es
● Elaborar el marc normatiu, tant pels participants com pels monitors i aplicar-

ho
● Elaborar el plànning general d’activitats
● Coordinar les distintes activitats a fer
● Controlar els horaris d’entrada i sortida dels participants
● Resoldre els possibles conflictes, tant a nivell de participants com de l’equip 

de treball
● Informar als pares, mares i/o tutors/es de qualsevol aspecte de l’escola 

d’estiu, així com de les característiques de l’activitat que es desenvoluparà
● Direcció i control de les sessions d’avaluació continua
● Controlar la informació necessària de cada usuari per tal de fer grups d’edat 

correctament
● Planificar, executar i avaluar el projecte de les activitats que es 

desenvoluparan
● Elaborar la memòria general de l’escola d’estiu
● Distribuir les tasques entre l’equip de monitors/es
● Adquirir el material necessari per aconseguir la realització òptima del servei.

C) EQUIP DE MONITORS/ES: Els professionals que s’encarreguin del grup 
d’infants hauran de tenir majoritàriament el títol de monitor/a de temps 
lliure, però en podran formar part altre tipus de professionals que es 
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considerin idonis per al desenvolupament de l’activitat : mestres, 
educadors/es socials, psicòlegs i psicòlogues, pedagogs/es, etc. Sempre 
complint amb la normativa de temps lliure establerta per la  Direcció 
General de Joventut, Decret 23/2018 de 6 de juliol i el Decret 28/2021 de  
11 de maig 2021. L’equip serà titulats com a monitors/es d’activitats de 
temps lliure i podrem tenir monitors/es en període de pràctiques, fora de 
ratio. Les tasques de l’equip de monitors/es seran:

● Participar en l’elaboració del projecte
● Dur a terme el projecte de treball
● Tenir cura del grup d’infants assignats
●  Mantenir el nivell de participació i motivació òptim
● Seguiment i control d’assistències dels participants
● Complir amb el marc normatiu establert
● Informar al director/a de qualsevol imprevist
● Participar a les sessions d’avaluació continua
● Ajuda en l’elaboració la memòria general de l’escola d’estiu

9.2 Recursos materials 
Material general:

❏ fulls de paper
❏ papers de colors
❏ paper contínu
❏ cartró
❏ cartolines de colors
❏ rotuladors
❏ llapis i gomes
❏ maquinetes de fer punta
❏ llapis de colors
❏ cinta adhesiva
❏ fil elàstic
❏ fils de colors
❏ fil de llana
❏ bolles d’enfilar

 33



❏ pintura
❏ pinzells
❏ pintura de cara
❏ tissores
❏ barres d’aferrament
❏ grapadora amb grapes
❏ xinxetes
❏ tassons
❏ tela blanca i projector (o font de llum)
❏ botons
❏ lluentons
❏ plastilina
❏ globus
❏ CDs per reciclar
❏ guixos
❏ reproductor de música
❏ ingredients específics per les receptes
❏ material de joc de pati
❏ jocs de taula
❏ farmaciola

Aquest estiu cada infant tendrà una part de material individual a l’hora de fer tallers, 
ja que les mesures COVID-19 no ens permeten compartir material.

9.3 Gestió Sostenible de Residus

Durant l’escola d’estiu es transmetran valors que impliquen una millora i cura del 
medi ambient (emmarcats en l’objectiu 3- Aprendre a fer). Pel que fa a les sortides i 
les activitats a l’escola, vetllarem perquè no s’embrutin els espais i pel respecte als 
elements del medi (animals, plantes, altres persones...). 

Per tal de deixar clara la importància de separar els residus que es van generant 
destinarem el temps necessari i els recursos que considerem més adients. Per 
exemple, se senyalitzaran els poals de manera visual i comprensible pels infants:
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Els contenidors estan senyalitzats de manera molt visual per tal de reforçar els seus 
coneixements. És cert que els anys anteriors s’ha procurat reutilitzar i reciclar molt 
de material, però el nivell de residus que ha anat generant l’escola d’estiu es podria 
reduir encara més. És per això que aquest any es pretén fomentar l’ús de material 
reciclat i l’aprofitament de material que es generi a casa. Hi ha nombroses 
possibilitats i propostes per a la reutilització creativa dels residus. A través de les 
activitats proposades (manualitats, creació de jocs, elaboració de vestuari i 
escenografia, etc) es desenvolupa la imaginació i la creativitat per poder expressar 
mitjançant diferents codis artístics les idees i sentiments dels participants a la 
vegada que es fomenta un major respecte cap al medi i una visió més crítica. 

La gestió dels residus és una temàtica propera als infants i tothom és capaç de 
percebre. A causa de la familiaritat del tema, el debat o les assemblees són activitats 
idònies per intentar localitzar i proposar accions senzilles de dur a terme 
habitualment, que es tradueixin en un canvi d'actitud. 

A cada espai, aixi com marca la normativa, tendrem paperes amb tapa.
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Normes pels infants
● Es respectaran les normes de convivència (pactades amb els monitors) i les 

normes de civisme de les instal·lacions i de qualsevol altre lloc que es visiti. 
● Es mantindrà una higiene corporal regular.
● La higene de mans abans i després de cada activitat, a l’arribada i a la sortida 

de l’escola d’estiu, després d’anar al bany, abans i després del berenar.
● Hauran de dur mascareta a partir del 6 anys, i en el moment del matinet i 

menjador tots els infants.
● Es mantindran netes les instal·lacions (amb l’ajuda dels monitors).
● Es respectaran els horaris i es procurarà complir-los.
● No es poden dur telèfons mòbils ni altres aparells electrònics.
● No es podran dur a l’escola d’estiu objectes que puguin fer mal.
● Es tendrà cura del material però no fer-lo malbé ni tudar-lo innecessàriament.

Normes per les famílies:
● L’escola d’estiu comença a les 9.00 hores i acaba a les 14.00 hores. Les 

portes romandran obertes fins a les 9.10 hores. Cal respectar els horaris 
d’entrada i sortida per a les portes indicades.

● La porta de l’escola romandrà tancada durant l’activitat, si qualque pare, mare 
i/o tutor/a ha de recollir el seu infant, fora de l’horari habitual, haurà de 
telefonar a la directora.

● La directora està a disposició dels pares, mares i/o tutors/es per a qualsevol 
consulta. Es pot parlar directament amb ella per concertar dia i hora. 

● El telèfon de la directora estarà en ús durant l’horari de l’activitat (650380545/ 
CEE: 971728903) i el correu electrònic: activitatscee@gmail.com o el 
escolaestiupractiques@gmail.com

● Caldrà avisar sempre els monitors/es i directora de l’escola d’estiu dels canvis 
que es vulguin fer.

10.Normativa
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● L’infant no podrà prendre un medicament a l’escola sense la supervisió dels 
seus progenitors o tutors. 

● Es recomana dur tota la roba i objectes, com carmanyoles, marcada amb el 
nom i llinatges. Cal evitar ús de bosses de plàstic i residus. Es recomana dur 
el berenar en una carmanyola. 

L’avaluació dels infants es farà a través de l’observació directa dels monitors i 
de la direcció. Serà important establir un canal d’informació amb les famílies i de la 
mateixa manera, involucrar a l’infant en aquest procés. Pel que fa a l’avaluació de 
l’activitat aquesta també serà contínua, ja que s’aniran rectificant i millorant els 
processos i els elements que intervenen en l’activitat per tal d’encaminar l’acció cap 
a l’optimització diària de recursos, metodologies i organització. 

L’avaluació del seguiment del projecte està estructurada en diferents àmbits, 
abans de l’activitat (inicial), durant l’activitat (continuada) i després de l’activitat 
(final). El seguiment i avaluació pretén ser un instrument de recollida d’informació 
que després ens servirà per apreciar els canvis sorgits en la proposta inicial, alhora 
ens servirà per observar els resultats del treball realitzat, per valorar la implicació i 
eficàcia dels monitors/es contractats. L’avaluació final servirà per destacar punts 
febles i punts forts de cara a continuar l’activitat els anys següents tenint en compte 
els aspectes que millor satisfan les necessitats dels infants i de les famílies.

L’avaluació abans de l’escola d’estiu
Es du a terme abans de començar la implementació del projecte i les conclusions 
d’aquesta avaluació no són ríguides ni inamobibles. Es fa per justificar el projecte 
educatiu de temps lliure, per detectar les demandes, necessitats, inquietuds, 
interessos de la població a la qual ens dirigim, per conèixer el punt de partida del 
nostre projecte. i per conèixer els recursos amb els que podem comptar. 

11.Avaluació
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Com més agents hi hagui implicats en l’avaluació incial, millor, però sent realistes, 
aquesta la realitza l’entitat que presenta el projecte.  Es durà a terme a través de 
recerca documental (memòries d'edicions anteriors d'activitats similars, estudis que 
ens puguin aportar informació rellevant, experiències similars d'altres projectes, etc.) 
i amb reunions:

- Reunions amb el coordinador/a general i la directora: Per treballar en el 
sistema de coordinació i organització general, per preparar la primera reunió 
amb l’equip de treball, per estructurar la reunió amb els pares, mares i/o 
tutors/es de l’escola d’estiu.

- Reunions amb l’equip de treball: Per preparar conscientment l’escola 
d’estiu i conèixer la realitat d’on durem a terme l’activitat, la metodologia, per 
donar idees, per determinar quins recursos materials són necessaris, per 
aprendre entre tots quin és el protocol d’emergències, per parlar del grau 
d’idoneïtat de les activitats programades i per establir el grup d’edat que els 
tocarà a cada monitor/a.

- Reunions amb els pares, mares i/o tutors: Per a presentar  l’entitat 
encarregada de supervisar el funcionament de l’escola d’estiu (CEE), a la 
directora encarregat/da de l’escola d’estiu i a l’equip de monitors/es. La reunió 
està enfocada principalment a informar i a resoldre possibles dubtes que 
puguin tenir els pares, mares i/o tutors. A la reunió es donarà el full amb la 
normativa de l’escola d’estiu  i el llistat de material que els nins i nines han de 
portar a l’escola d’estiu. Aquesta reunió aquest any no es podrà dur a terme, 
el dia que les famílies seran citades per dur la documentació, se’ls farà 
entrega d’un full on tendran tota la informació de l’escola d’estiu i en el mateix 
moments els hi aclarirem els dubtes que puguin tenir.

L’avaluació durant l’escola d’estiu

Es realitza durant tot el procés, té la finalitat d’indicar-nos quina és l’evolució que 
s’experimenta en el context d’intervenció mitjançant la comparació de la situació real 
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amb la situació prevista teòricament, de manera que sigui possible reorientar el 
procés. Per tant, ens serveix per conèixer com es desenvolupa el projecte, per poder 
millorar en el dia a dia i per poder realitzar els canvis oportuns si els monitors, 
destinataris o familiars no estan satisfets o si els objectius plantejats no s'assoleixen: 
tipus o metodologia de les activitats, organització horària, participació i qualsevol 
aspecte relacionat amb l'activitat.

Hem de procurar la participació de tots els implicats: Director/a (coordinació), 
monitors/es, destinataris/àries, familiars, entitats que ens han encarregat o finançat 
el projecte de temps lliure i altres. 

- Reunions amb l’equip de coordinació: la directora de l’escola d’estiu 
mantindrà diàriament contacte directe amb el coordinador/a general de la 
campanya d’estiu; en el cas que sigui necessari es convocarien reunions de 
coordinació.

- Reunions amb l’equip de monitors/es: es farà una reunió setmanal, per 
tractar: les activitats i responsabilitats de l’equip, la relació entre els membres 
de l’equip, la relació monitors/es vers participants, l’avaluació del que s’ha fet 
durant la setmana, la preparació de la setmana següent, l’observació i posada 
en comú de l’equip, possible material que faci falta, etc. Cada dijous (aquest 
dia pot variar en funció de l’equip de treball) en acabar l’activitat, els monitors/
es quedaran el temps suficient per poder programar la setmana següent i per 
fer avaluació del que ha estat la setmana. De produir-se algun problema 
important en qualsevol moment el monitor/a tindrà accés a parlar amb la 
directora de temps lliure per donar el més ràpid possible una solució.

L’avaluació després de l’escola d’estiu

Pretén donar informació sobre el grau d’assoliment dels objectius que es pretenen 
aconseguir amb la intervenció. Aquesta avaluació mesura els resultats i permet 
pronunciar-se sobre l’èxit o el fracàs del projecte. Ens serveix per conèixer en quin 
grau s'han assolit els objectius plantejats des d'un principi- Per conèixer la capacitat 
per fer front a adversitats i imprevistos que hem tengut, per conèixer el que ha 
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funcionat millor i repetirem  i conèixer tot allò que podem millorar i per treure 
conclusions.

És necessària la participació de tots: participants, monitors/es i familiars per fer una 
avaluació final fiable, honesta, crítica i que sigui una base per millorar en edicions 
posteriors. En aquest cas, també serà necessari conèixer si l'entitat o institució que 
ha finançat, justificat o ha donat suport extern al projecte de temps lliure està 
satisfeta de com s'ha desenvolupat.

- Reunions amb l’equip de monitors: la directora es reunirà amb l’equip de 

monitors. La reunió anirà orientada a tractar els següents temes → Valoració 

de com s’han afrontat els problemes sorgits, avaluació del projecte, canvis 
soferts i extreure conclusions de com es podria millorar el servei per a un futur 
pròxim. A més, es passarà una enquesta d’avaluació, totalment anònima, per 
tal d’aconseguir el màxim d’informació possible sobre el funcionament de 
cada escola d’estiu. 
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També s’analitzaran els objectius establers al projecte per avaluar la seva 
consecució.

AVALUACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA D’ESTIU

1. Com consideres que ha estat el funcionament de l’escola d’estiu?

2. Com valores les instal·lacions i el material?

3. Com ha estat la teva relació amb els altres monitors i monitores? 
(distribució de per grups, assignació i compliment de tasques, 
relacions, etc.)

4. Com ha estat la comunicació amb la coordinació/direcció?

5. Propostes de millora per anys següents. 

6. Altres aspectes a comentar.

AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS GENERALS DEL 

PROJECTE
Aprendre a ser (educació en valors, educació emocional, actituds 
responsables, pensament autònom i crític, capacitat per a elaborar judicis 
propis,  etc.) 
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En quina mesura creus que s’ha complert?

Quines activitats ho han fet possible?

Com es podria seguir treballant?

Aprendre a conviure (foment de les relacions interpersonals, resolució de 
conflictes, mantenir un clima de diàleg i intercanvi d’opinions, el respecte, 
la cooperació, el compromís, la igualtat i la justícia, etc.)

En quina mesura creus que s’ha complert?

Quines activitats ho han fet possible?

Com es podria seguir treballant?

Aprendre a fer (desenvolupament d'habilitats i estratègies; foment de la 
capacitat organitzativa i resolutiva, valors que impliquin una millora i cura 
del medi ambient, tant en l’àmbit natural com urbà i aprendre a actuar amb 
l'entorn de forma responsable i justa, etc.)
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En quina mesura creus que s’ha complert?

Quines activitats ho han fet possible?

Com es podria seguir treballant?

Aprendre a conèixer (descobrir el món, conèixer altres cultures i models 
de vida, etc.) 

En quina mesura creus que s’ha complert?

Quines activitats ho han fet possible?

Com es podria seguir treballant?
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- Reunions amb l’equip de coordinació: la directora de l’escola d’estiu es 
reuniran amb el coordinador general de la campanya d’estiu per tractar els 
temes parlats amb l’equip i fer una valoració de com ha funcionat l’escola 
d’estiu.

AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL 

PROJECTE 

 “Un estiu ple de contes”
0 1 2 3 COMENTARIS

Fomentar la imaginació, 
fantasia i creativitat

Potenciar l’esperit crític. 

Transmetre valors per a 
la interculturalitat.

Donar eines per 
desmuntar i abandonar 
els estereotips de 
gènere.

Valorar el joc com a font 
de plaer i no únicament 
de competició.

Reforçar els hàbits 
d’higiene i alimentació 
saludables.
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En cas d’emergència per circumstàncies diverses (vent, foc, inundació...) i 
s’hagi de desocupar o abandonar l’escola d’estiu la metodologia aplicada serà 
d’abandonar de forma ordenada les instal·lacions en grup fent una fila. Al principi i al 
final de la fila hi haurà un monitor/a i entremig del grup d’infants la resta de l’equip de 
monitors/es. Ens dirigirem a una zona descoberta. La directora s’encarregarà 
d’avisar a la policia o guàrdia civil i definir la situació en què ens trobem. 
Telèfons d’interès:

● Emergències 112 
● Policia Local 971225500
● Guàrdia Civil 062 
● Bombers 085

Abans de començar l’escola d’estiu s’anirà al Centre de Salut de la barriada per tal 
de saber exactament a on es troba i quin tipus de procediment tenen per atendre als 
usuaris. En el cas de ser d’excursió o està realitzant una sortida, la directora 
s’encarregarà d’informar-se prèviament a l’activitat on està situat el centre mèdic 
més a prop d’allà on hagin d’anar.

Adjuntem seguidament una relació amb tots els contactes necessaris en cas 
d’una emergència i/o incidència, s’especifica el cas:

CONSULTES TÈCNIQUES: Coordinador/a campanya d’estiu del CEE : Cristina Vila

PROBLEMES I/O CONSULTES SOBRE L’ASSEGURANÇA: Gerent del Centre 
d’Estudis de l’Esplai: Cristina Vila

URGÈNCIES MÈDIQUES: Directora de l’escola d’estiu: Mercè Revert 650380545 
La directora de l’escola d’estiu comptarà amb una còpia del Pla d’emergències de la 
instal·lació escolar.

12.Mesures de seguretat
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- Informar els pares, mares o tutors  legals dels usuaris de les característiques 
de l’escola d’estiu. Durant el període d’inscripcions es facilitarà a les famílies 
la informació més genèrica sobre l’escola d’estiu i un full amb la informació 
detellada.

- Recollir, controlar i protegir la documentació i la informació necessària de 
cada usuari/a. Des del Centre d’Estudis de l’Esplai es vetllarà per a la 
confidencialitat i la protecció de les dades personals i per a la seguretat de la 
informació respectant la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de 
“Protección de Datos de Carácter Personal”. També es controlarà la 
informació per tal de poder fer una distribució de nins i nines en grups d’edats 
i de característiques adients.

- Planificar, executar i avaluar el projecte de l’Escola d’Estiu 2021.
- Tramitar les autoritzacions pertinents amb la Direcció General de Joventut del 

Govern de Illes Balears. Des del Centre d’Estudis de l’Esplai es gestionaran la 
declaració responsable de l’escola d’estiu davant la Direcció General de 
Joventut, tal i com exigeix el Decret 23/2018 de 6 de juliol, en nom de l’AMIPA 
Annexa Magisteri.

- Designar un director/a de l’activitat de temps lliure.
- Designar un monitor/a responsable per a cada un dels participants. Sempre 

respectant les ràtios.
- Disposar dels recursos i els materials necessaris per aconseguir la realització 

òptima del servei.
- Mantenir reunions periòdiques i sempre que es consideri necessari amb els 

membres de l’AMIPA.
- Redactar una memòria avaluativa acabada l’Escola d’Estiu.
- Contractar les assegurances que marca la llei per a cada un dels participants. 

L’assegurança que es contractarà s’explica en el punt 16 d’aquest projecte, a 
més s’adjunten les característiques i cobertura de la pòlissa als annexes.

- Assegurar i garantir el compliment de tota la normativa vigent en activitats de 
temps lliure. Decret 23/2018 de 6 de juliol.

13.Funcions del Centre d’Estudis de l’Esplai
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- Adaptar l’organització i les activitats a les necessitats especials que puguin 
presentar els usuaris/es especialment en casos de necessitats educatives 
especials o malaltia.
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Es contractarà una assegurança de responsabilitat civil i d’accidents tants 
pels participants com pels monitors/es que anirà a càrrec del Centre d’Estudis de 
l’Esplai.

 
Es complirà en tot moment amb el Decret 23/2018 de 6 de 

juliol. L’assegurança cobrirà el període d’activitats i se’n 

presentarà a Direcció General de Joventut una fotocòpia 

compulsada abans d’iniciar l’activitat. Aquesta cobrirà com a 

mínim les despeses d’assistència amb un mínim de 6.000 €; per 

víctima i un capital mínim per víctima de 5.000€ en cas de 

mort i de 6.500 € en cas d’invalidesa que també  estarà en 

vigor durant tot el temps de prestació de les activitats. I 

una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que ha de 

preveure uns límits mínims de 300.000 euros per víctima i 

1.200.000 euros per sinistre. 

 
Es contractarà amb una corredoria de Barcelona (Arç) que té una àmplia 

experiència en contractacions de pòlisses per activitats de lleure, adreçades i 
adequades perfectament a les entitats de temps lliure i al tipus d’activitats que 
aquestes desenvolupen.  

14.Assegurança
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En relació a la difusió del projecte, a la pàgina web de l’AMIPA de l’escola es penjarà 
la informació relativa a l'escola d’estiu. A més, s'exposaran cartells del projecte a 
l’escola i a les xarxes, acompanyats de fulletons descriptius. 

A TENIR PRESENT:
A causa de l’actual situació, donada per la COVID-19, alguns punts o activitats 
d’aquesta programació poden quedar modificats o anul·lats. 
Al fulletó informatiu de les famílies també s’ha fet constar així.

15.Pla de difusió del projecte
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Aquest annexe tendrà les mesures a tenir present abans, durant i després de 
l’activitat, és desenvoluparà en tenir les directrius des de Consell de la Joventut pel 
mes de juliol i agost. 

15.Annexe mesures COVID-19
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