
DLleure GE

dlleurege

Segueix-nos a les xarxes socials!
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GESTIÓ DE 
CASALS D'ESTIU



QUI SOM
D L L E U R E  G E S T I Ó  D ' E X T R A E S C O L A R S

DLleure és una entitat educativa especialitzada en la gestió a la carta de serveis per a
l’ensenyament, l’alimentació, i les activitats infantils en el temps de lleure que té com a objectiu
principal oferir un servei de qualitat. 
 
Treballem en l'àmbit de l'educació en el lleure i totes les nostres activitats estan definides amb
uns criteris educatius molt clars, que són l'eix transversal de tots els nostres serveis. 
 
A DLleure sabem que les persones que formen part del nostre equip són el nostre principal tret
diferencial. Per això, disposem d'un equip de professionals preparats per realitzar qualsevol
activitat. 
 
Els nostres clients són Ajuntaments, AMPA,s, AFA's, AFI's, Escoles infantils, de primària i instituts

entre d'altres.

M. Van Doren

"L'art d'ensenyar és l'art d'ajudar a descobrir"



EL NOSTRE IDEARI
D L L E U R E  G E S T I Ó  D ' E X T R A E S C O L A R S

Potenciar el diàleg com a
resolució de conflictes

Treballar hàbits i actituds
relacionades amb el

benestar, la seguretat i la
higiene personal

Tenir cura del
material i de

l'espai per tal
d'afavorir el bon

desenvolupament
de l'activitat

Introduir a l’infant en
activitats educatives en

l’àmbit del lleure que li creïn
interessos i motivacions

Conèixer a nous companys i
companyes i potenciar la

relació entre aquests

La nostra proposta educativa del Casal d’estiu està pensada per oferir un espai d’educació en el
lleure de qualitat on s’ofereixi una resposta ajustada a es necessitats de cada infant i jove.
 
A partir d'un centre d’interès que desperti la motivació de tots el participants realitzarem una
programació acurada de diferents tipus d’activitats tals com gimcanes, tallers, jocs de pistes,
activitats d’aigua, sortides, jocs, cançons, contes, activitats esportives, expressió, etc.
 
L'organització de l'activitat es fa conjuntament amb l'entitat interessada per tal de personalitzar al
màxim les activitats sempre seguint tant l'ideari de l'escola com el nostre. Realitzem una anàlisi
de les necessitats del centre i a partir d'aquestes, planifiquem i programem diferents activitats i
accions. 
 
 Els nostres objectius generals són: 
 



ELS NOSTRES SERVEIS
D L L E U R E  G E S T I Ó  D ' E X T R A E S C O L A R S

 

Consulta'ns els nostres preus!

Servei de menjadors
escolars, cuines in situ
i servei de càtering a

escoles

Activitats
extraescolars

Gestió de casalets i
casals d'estiu

 
Organització

d'excursions i
colònies escolars

Monitoratge per a
reunions de famílies,
excursions i colònies

escolars

Servei d'acollida
matinal i de tardes

 
Gestió d'uniformes escolars



CASA L S  

D ' ES T I U



QUÈ OFERIM
C A S A L S  D ' E S T I U

1 PROGRAMACIONS DIÀRIES

Totes les activitats tenen una planificació de la sessió per tal de

garantir el compliment dels objectius i les competències. 

2COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Mitjançant el blog, els/les coordinadors/es, circulars i e-mails.

3 JORNADES ESPECIALS

Sortides setmanals, acampada a l'escola i festa l'últim dia del

casal.

4GESTIÓ DE PERSONAL

Contractació, substitucions, nòmines...

5 GESTIÓ DE REBUTS

Cobrament i gestió d'impagaments



LA PIRATA BARCAVERDA

 
EXPERIMENTEM AMB LA GRETA, LA

BOMBETA

 
3,2,1 ACCIÓ! 

UN ESTIU DE CINE

 
LA BRUNA GIRATRUITES

 
EN WILD A LA CIUTAT
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CENTRES D'INTERÈS
C A S A L S  D ' E S T I U

 
UN ESTIU A LA TEVA MIDA



ELS NOSTRES VALORS
C A S A L S  D ' E S T I U

Igualtat i
equitat

Cooperació i 
convivència

Reciclatge i
sostenibilitat

Autoestima

Respecte i
tolerància

Empatia i 
solidaritat

Participació i 
esperit crític

Autonomia

Els nostres casals es basen en una metodologia activa i `participativa basada en el joc i el fil
conductor escollit per dinamitzar les diverses activitats.
 
 
Tots els centres d'interès es poden adaptar a diferents grups d'edats, espais i motivacions del
grup ja que presentem una programació oberta a canvis. En la creació del projecte propi del
centre impliquem a tot l'equip de monitors i monitores així com el director o directora de lleure,
tots ells escollits segons l'ideari del centre d'interès amb la formació i experiència necessària per
desenvolupar el projecte escollit.
 
 
 



QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?

Potenciar la
creativitat i 

el joc 

Conèixer
  costums dels

pirates

Treballar la
cooperació i el
treball en equip

Promoure la
convivència, el treball

en equip i la
cooperació davant de
les diferents activitats.

Potenciar la
 creativitat i la

imaginació oferint eines
i espai per investigar i

encuriosir a l'infant amb
diversos materials.

Treballar la pertinença, 
cohesió i la individualitat dins

del grup d’infants. 
Conèixernos, connectar,

integrar-nos. Entendre les
necessitats de cada infant i

treballar per satisfer-les.

LA PIRATA
BARCAVERDA

La Pirata Barcaverda ha començat un viatge per alta mar però està
preocupada perquè està molt cansada i no es troba gaire bé. El mar està
molt brut i troba pocs peixos per menjar, arriba a illes desertes i no pot
descansar perquè no troba recursos per fer-se una cabanya. Ha hagut de
reparar la barca diverses vegades perquè com que ha baixat el nivell de
mar xoca amb pedres immenses i no sap quants dies aguantarà en aquesta
situació. 
 
Ens ve a veure al casal per demanar-nos ajuda en el seu viatge per

conscienciar al món de la necessitat de cuidar el planeta. Tot i això, ella vol

ser una pirata professional i necessita equipar-se per seguir el viatge,

navegar sola a vegades li resulta avorrit. .

TIPUS D'ACTIVITATS
tallers creatius (musicals, de cuina, reciclatge...)

escape room

jocs d'orientació

gimcana del tresor

jocs de cohesió i d'esbarjo

jocs d'aigua

visita a una granja agroecològica

acampada a l'escola

Promoure el
desenvolupament

de les habilitats
de relació i
expressió

Posar en
pràctica
les 3R

CENTRE D'INTERÈS



QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?

Potenciar la
creativitat i 

el joc 

 Tenir en 
compte

 les necessitats
individuals i

 grupals

Potenciar
l’obertura i la

participació de
l’activitat en la

dinàmica

Apropar els infants
 a la pràctica de jocs,

tallers i esports
relacionats amb el

centre d'interès

Potenciar l'esperit 
crític a l'hora de

realitzar qualsevol
activitat, atenent

necessitats personals
de cada infant. 

Fomentar la
creativitat a partir de

petits reptes
proposats per la

protagonista

Conèixer i saber
posar en pràctica

el mètode
científic

EXPERIMENTA AMB LA
GRETA, LA BOMBETA

La Greta La Bombeta treballava com a investigadora en uns laboratoris i un matí

de pluja va oblidar tot el que sabia sobre la ciència. Entre tots l'ajudarem a

recordar científics importants que han fet grans descobriments i posarem en

pràctica algunes de les seves teories. 

 

A mida que vagi recuperant la memòria ens anirà donant petites tasques a

realitzar. Per sort, no s'ha oblidat dels valors que necessita per treballar i passar-

s'ho bé.  La Greta té molt bones idees i li encanta provar i experimentar amb

nous ingredients, fer barreges, tastar nous aliments... És molt curiosa! 

TIPUS D'ACTIVITATS
tallers creatius (de ciències, de llum, reciclatge...)

jocs de pistes

tallers de ioga i de dansa

gimcana del tresor

jocs de cohesió i d'esbarjo

jocs de la piràmide dels aliments

visita a uns laboratoris 

acampada a l'escola

Afavorir i
reforçar un

clima de
convivència i

respecte

Educar en
valors

CENTRE D'INTERÈS



QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?

Fomentar 
el treball 

i la cohesió de
 grup.

Realitzar la
gravació d'un
curtmetratge

Aprendre a
escriure
 un guió 

Adquirir
coneixement

bàsics de gravació
en diferents plans

Conèixer
diferents
tècniques

teatrals

3,2,1...ACCIÓ!
UN ESTIU DE CINE

L'Alfred Quingoig és un director de cine famós que viu a Catalunya (ciutat o

poble on fem el casal) i ens explica que té un gran problema. D'aquí poc hi

ha un importantísim festival de cinema on ell volia presentar un film però

encara no havia rodat totes les seqüències per enllestir-lo. 

 

Ha rebut una trucada del seu equip tècnic (que tenen tot el material de

gravació) dient-li que han perdut el vol des de Hollywood i no arribaran a

temps per gravar si vol presentar la pel·lícula a concurs. 

 

Ell té molt bones idees però necessita ajudants, figurants, protagonistes,

realitzadors i tot un un equip sencer perquè l'ajudin a desenvolupar el seu

projecte a temps. Ens demana ajuda per poder entrar a concurs. 

 

 TIPUS D'ACTIVITATS
gravació d'escenes interiors i exteriors

edició de vídeo i fotografia

cursa d'obstacles 

creació d'atrezzo

confecció de vestimenta

visita a un cinema o teatre

acampada a l'escola

Educar en
valors

CENTRE D'INTERÈS



QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?

Fomentar el
desenvolupament i

creació
d'elaboracions

culinàries

Conèixer els
diferents estris que

s'utilitzen a la
 cuina

Conèixer la
procedència dels

aliments 

Conèixer els
fonaments bàsics

d'una dieta
equilibrada

Treballar les
necessitats
nutricionals

LA BRUNA GIRATRUITES

La Bruna Giratruites ha voltat pel món durant molt de temps 

per conèixer truites. Li encanten de tot tipus, de calçots, de 

gambes, d'espinacs, de calamars....de tot el que us pogueu 

imaginar sap fer truites i li queden boníssimes! 

Però...no sap cuinar res més. Res de res. 

 

Ha vingut a explicar-nos quina és la seva truita preferida i com de bones les sap cuinar però una

dieta només a base de truites no és gaire equilibrada...I si nosaltres li ensenyem que hi ha altres tipus

de menjars igual o més bons que les truites? Tenim plats freds, calents, entrants, snacks, postres...

També li podem ensenyar plats típics de diferents països pels quals ella ha passat però només s'ha

fixat en les truites.  No ens oblidarem de fer un receptari de tot allò que anem cuinant per regalar-li

al acabar el casal, segur que tot el que aprengui amb nosaltres li anirà d'allò més bé per seguir

viatjant!

TIPUS D'ACTIVITATS
tallers de cuina

jocs de pistes

concurs de cuina

gimcana dels aliments

jocs de la piràmide dels aliments

visita a una granja

acampada a l'escola

Fomentar el
treball i la

cohesió de
grup.

Educar en
valors

CENTRE D'INTERÈS



QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?

Treballar per la
socialització i

integració social
d'infants

Afavorir i
reforçar un clima
de convivència i

respecte

Prendre
consciència del
medi ambient

Adquirir
coneixements

bàsics de la fauna i
la flora del territori 

Adquirir
coneixement

bàsics per anar a
la muntanya

Conèixer els
principis bàsics

del llenguatge de
signes

EN WILD A LA CIUTAT

En Wild  viu a la selva, sol. Com que no es relaciona amb altres humans no sap parlar i només sap

comunicar-se amb els animals. Se'l veu força brut i trist perquè encara que ell no ho sap, viu sol i no

poder relacionar-se amb altres nens i nenes. Ha hagut de venir a la ciutat perquè necessita curar un

animal amic seu. 

 

A la selva ha provat molts remeis naturals però sembla que l'animal no millora i li han dit que a la

ciutat hi ha bons metges i bons hospitals d'animals que el podrien ajudar.  De totes maneres, només

arribar a la ciutat ja té el primer problema, no sap comunicar-se amb humans. Com li explicarà al

metge què té l'animal? 

 

La seva manera de comunicar-se amb nosaltres és a través de missatges i pistes. Per tant, la nostra

missió és ajudar-lo a comunicar-se amb la gent de la ciutat. Ell a canvi, ens pot ensenyar com viu al

bosc i com sobreviu sense gaires recursos i entremig de la natura. Coneix molts secrets de la natura

que segur que ens aniran molt bé per fer del nostre casal un espai més sostenible! 

TIPUS D'ACTIVITATS
tallers  de llenguatge de signes

curses d'orientació

tallers de reciclatge de material

excursió al bosc

acampada a l'escola

Treballar la
cohesió i el
treball en

equip

Educar en
valors

CENTRE D'INTERÈS



EXEMPLE DE PROGRAMACIÓ SETMANAL

TIPUS D'ACTIVITATS
C A S A L S  D ' E S T I U

P - Grup de petits
M - Grup de mitjans
G - Grup de grans



EXEMPLE DE PROGRAMACIÓ DIÀRIA

TIPUS D'ACTIVITATS
C A S A L S  D ' E S T I U



TIPUS D'ACTIVITATS
C A S A L S  D ' E S T I U

Jocs
cooperatius 

Tallers 
de reciclatge

Gimcanes
Room

escapes

Sortides pel
barri

Excursions Acampada 
a l'escola

Jocs
d'aigua

Activitats
TIC

Esports

Torneigs DansesTeatre
Experiments i

ciències

Tallers de
 cuina

Manualitats

Jocs de
cohesió

Jocs 
d'orientació

Tallers de 
samarretes

Piscina

Tallers de
relaxació 

Jocs
d'estratègia

Tallers
 musicals

Circuits
sensorials

I MOLT
MÉS!

"La clau de l'educació no és ensenyar, 
és despertar"

Ernest Renan



DLLEURE - PLAÇA SANT CORNELI, 2

08440 CARDEDEU, BARCELONA

www.dlleure.cat


