
Associació sense ànim de lucre amb més de 
30 anys d’experiència en educació. 
Ens mou la VOCACIÓ perquè EDUCAR és cosa 

del COR. 
 

Un valor afegit 

98% de l’equip titulat en el lleure  
 

mestres · psicòlegs · 
pedagogues · educadores 
socials ·  integradores 
socials...   
 

Especialitzats en : 

idiomes · arts escèniques  
arts plàstiques · ciències i 
humanitats · música · 
activitats físicoesportives · 
restauració culinària. 



 Dinamitzar el temps de migdia (menjador) 
 

 Benvingudes de matí i comiats de tarda  (acollides) 
 

 Tardes d’aprenentatge divertit (taller extraescolars) 
 

 Vacances atractives (casals i colònies) 
 

 Suport i acompanyament a infants i famílies 
vulnerables (atenció a la diversitat) 
 

 Implicació i compromís  (compartim escola) 

Què podem oferir als infants i 
famílies de l’escola Pau Casals? 



• L’infant és el protagonista 

• L’actitud amb la que eduquem: som accions i emocions.  

• Relacions de respecte.  

• Acceptem les diferències, treballem per la inclusió. 

• Creiem en l’educació integral. 

• Fomentem la reflexió. No reconeixem el càstig.  

• Equip amb formació i vocació.  

• Combinem seguretat i diversió.  

• Valorem i avaluem per millorar. 

 Les claus  



 El temps del migdia 

El menjador 
representa 1/3 del 

temps que els infants 
passen a l’escola.  

Ha passat de ser un 
espai assistencial per 

conciliar la vida laboral i 
familiar a ser un espai 
educatiu on adquirir 

hàbits, valors i actituds. 

El repte és trobar 
l’equilibri entre una 
alimentació saludable 
i una oferta d’activitats 
atractives i obertes a 
tota l’escola. 



 Accions que ajuden a que tot 
vagi bé... 

Garantir mecanismes de resolució de conflictes. 
ANTICIPACIÓ 

Opinar sense fer prejudicis de valor.                      
FORA ESTEREOTIPS 

Informar a les famílies de qualsevol incidència. 
COMUNICACIÓ ASSERTIVA 

Control d’al·lèrgies i intoleràncies.         
PREVENCIÓ 

Oferir alternatives  per a infants amb NEE 
EMPATIA 

Formació continua de l’equip                
INNOVACIÓ i ADAPTACIÓ 

Els infants valoren la nostra opinió. 

La comunicació fomenta la confiança. 

Preparar-nos per actuar amb eficàcia.   

Fer la vida dels altres més agradable. 

Observació i escolta activa. Els senyals.  

Eduquem per al futur. 



 L’acollida 

Arribar el primer o marxar l’última de l’escola, de 
vegades, és tot un dilema per a infants i famílies.   

Per això és important l’equip educatiu que ens dona         

el BON DIA i el FINS DEMÀ. 

Amb un esmorzar/berenar 
saludable i una proposta 

d’activitats lliures, els matins 
seran menys freds i les tardes 

més curtes.  



 Els tallers 

Adquirir habilitats, desenvolupar competències o simplement 
descobrir el que ens agrada són bones raons per a fer             

tallers extraescolars a les tardes, de 17h a 18h. 



 Les vacances 

Per què fer casal? 
 Són moltes setmanes de vacances,                    

al casal passaran volant. 

 Nous amics i amigues per compartir noves 
experiències. 

 Jugar amb aigua, anar a la piscina i fer 
activitats divertides està assegurat. 

 Gaudir del grup d’una forma diferent.  

 Guanyar autonomia. 

 Un equip de monis motivats  que garanteix   
diversió i seguretat. 

 Preus atractius i facilitats de pagament  
 

A CASA... PODRIA SER COMPLICAT ;) 



+ Que som molt a prop. 

+ Que ens coneixem des de fa temps. 

+ Que facilitem el diàleg. 

+ Que prioritzem les persones i la qualitat del 
projecte.  

+ Que ens faria molta il·lusió treballar junts!!! 

 

 I no oblideu... 



Un projecte que funciona... 

El Centre 
d’Interès és 

l’eina que ens 
ajuda a 

treballar els 
valors que 

identifiquen el 
nostre 

plantejament 
educatiu.  


