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BRESSOL D’ESTIU

EL MÓN DELS SENTITS
Del 18 al 29 de juliol

Qui som
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aula2 som una entitat de serveis socioculturals i de 

dinamització del temps lliure amb 45 anys d'experiència.

En què creiem?

Sentit
s

Convivèn
cia

L’experime
ntació

El jocEducació 
igualitària

Individualit
at

Serveis
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Allargament
� Dates: de l’1 al 15 de juliol (i setembre pendent a confirmar).

� Complementa la jornada els dies d’horari intensiu.

� Horari: 15h a 17h.

Bressol estiu
� Dates: del 18 al 29 de juliol.

� Possibilitat d’inscripció setmanal.

� Continuïtat curs escolar

� Horari: 8h a 17h.

Com treballem
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OBJECTIUS
• Educar en els tres àmbits de la persona.

• Fomentar el bon desenvolupament de les relacions interpersonals.

• Treballar els hàbits de respecte, ordre i higiene.

• Potenciar la creativitat del col·lectiu i de cada nen.

• Gaudir del temps de vacances amb els companys/es i educadores.

• Aprendre a través del joc.

• Seguir el procés evolutiu de cada infant.

• Establir una relació afectiva i estimuladora entre l’educadora i l’infant.

• Complementar la tasca educativa familiar i formal quedant descartat el
model assistencial.

• Aprofundir amb el coneixement del cos a través de la psicomotricitat, la
plàstica i el joc.

LES ACTIVITATS

• Centre d’interès de

• “EL MÓN DELS SENTITS”.

• Activitats variades i
engrescadores.

• EXPERIMENTAREM, MANIPULAREM, OBSERVAREM

• CANTAREM, BALLAREM , ESCOLATREM CONTES I ENS
MULLAREM.
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PLANIFICACIÓ HORÀRIA

EQUIP EDUCATIU

• Un/a coordinador/a responsable de l’activitat.

• Ràtio d’una educadora cada 10 infants.

•Educadores de l’escola + 1 persona externa amb titulació 

de director/a de lleure.

• Suport al menjador.
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Cuina

9 naturalcuina

•Cuina in situ

• Dietes elaborades amb especialistes de nutrició.

•Cuina amb aliments ecològics, de proximitat i de temporada.

• Dietes esporàdiques, al·lèrgies i intoleràncies.
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Com ens apuntem?

Inscripcions
Terminis Lloc

Inscripcions

Dm 19/04/2016- 8:15h a 9:45h

Dv 22/04/2016- 16:00 a 17:00h

Dc 27/04/2016- 19:00 a 20:00h

Dj 28/04/2016- 8:15h a 9:45h

EBM Júpiter

Primer cobrament (50%) Mitjans de maig Domiciliat

Segon pagament (50%) Principis juliol Domiciliat

Presentació sol·licitud ajuts
econòmics

del 18 d’abril al 5 de maig OAC districte
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L’experiència

L’equip humà 

Programacions a mida de les vostres 

necessitats 

FAN UN CASAL INOBLIDABLE!

INOBLIDABLE!

PER QUÈ AULA2

+


