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INTRODUCCIÓ
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Ha estat un estiu emocionant, carregat d’experiències, 
d’anècdotes, d’activitats educatives i sobretot de molts somriures 
i bones estones. 

Els Casalets, els Esplais per a petits i el Casal són activitats 
d’Educació en el Lleure promugudes des de l’Area d’Educació i 
Joventut de l’Ajuntament d’Olot dins la campanya Estiu Riu. Les 
activitats es van realitzar des del dilluns 28 de juny fins el 
divendres 27 d’agost d’aquest any 2021.

Aquestes activitats segueixen prioritàriament criteris educatius 
però s’ha tingut també en compte; l’excepcionalitat de la situació 
sociosanitària, la proximitat de les activitats a diferents zones de 
la ciutat i el servei al màxim nombre de famílies possible. 
L’oferta d’activitats específicament de Lleure Educatiu d’aquest 
estiu ha estat la següent:

-Casalet a l’Escola Bressol del Morrot i St. Miquel: activitats 
per a infants de P2.

-Esplai per a petits a l’escola Malagrida: per a infants de P3 
fins a 1r de primària.

-Esplai per a petits a l’escola Pla de Dalt: per a infants de P3 
fins a 1r de primària.

-Casals d’estiu a l’escola Morrot: activitats per a infants de 2n 
fins a 6è de primària.
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OBJECTIUS 
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1. Fomentar la creativitat i la 
imaginació dels infants

1. Afavorir la cohesió de grup

Fomentar el respecte a la 
diversitat

1. Treballar el coneixement i 
el respecte per la natura

1. Potenciar el coneixement 
de l’entorn proper

1. Crear hàbits i rutines per al 
desenvolupament i autonomia  

de l’infant
1. Educar en valors i normes 
per a la bona convivència.

1. Treballar l’educació emocional i
2. l’autoconeixement

A les activitats d’Estiu Riu, seguint el model d’Educació en el Lleure, 
es treballa per objectius. Els equips de monitors/es programen 
activitats per assolir-los amb el conjunt de participants. Enguany, els 
objectius generals de la campanya han estat: 
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OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Es treballa a partir dels objectius generals, tot i 

que es desglossen en objectius específics en les 

activitats diàries, adequant-los a les necessitats 

particulars de cada casal, del grup d’edat i de 

cada infant.

Durant l’estiu hem vist una evolució dels infants 

en la seva autonomia i en l’adquisició d’hàbits i 

rutines. 

Al casal del Morrot (2n a 6è), a diferència de les 

altres activitats, els objectius estan més 

relacionats en la manera de gaudir de les 

activitats de lleure i de gestionar les emocions 

dins del grup i perden protagonisme objectius 

relacionats amb hàbits i rutines, tot i que també 

es treballen. 

L’equip està content de formar part de 

l’Educació en el Lleure que reben els infants que 

participen en els diferents casals i de tenir uns 

objectius comuns per donar sentit i continuïtat 

a tota l’activitat en el seu conjunt. 
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EN XIFRES

64
MONITORS/ES

6

442
PARTICIPANTS

5
COORDINADORS/ES

11
PRACTICANTS

9
BRIGADISTES

Els Casalets, els Esplais per a 
Petits i el Casal són una realitat 
any rere any gràcies a la 
participació d’infants i joves de la 
ciutat d’Olot i comarca, així com 
al conjunt de persones que hi 
treballen. Aquest 2021, han 
participat en el projecte el 
següent nombre de persones:



Els Casalets, Esplais per a Petits i Casal estan sota el paraigua de l’Àrea 
d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot. Dos dels tècnics d’aquesta àrea 
treballen colze a colze amb l’Equip de coordinació. Aquest gestiona, dirigeix i 
dóna suport a la resta de l’equip educatiu i té contacte amb les famílies. Aquest 
2021 l’Equip de coordinació ha estat format per 4 coordinadors/es d’activitat (1 
d’elles per ambdós Casalets) i 1 coordinadora de suport per a material i serveis.
L’equip de Coordinadors/es ha treballat de forma autònoma amb els seus 
corresponents equips; tot i això, es fan trobades setmanals per tal d’avaluar, de 
compartir experiències i definir una línia de treball conjunta.  

Àrea d’Educació i  Joventut 
Ajuntament d’Olot

Esplai per 
a Petits 

Pla de Dalt

Esplai per 
a Petits

Malagrida
Casalet 

Sant Miquel
Casalet 
Morrot
Casalet 
Morrot

Casalet 
Morrot
Casal

Morrot

Equip de 
coordinació
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ORGANITZACIÓ
GENERAL

Casalet 
Morrot

Logística
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Pel que fa referència a l’organització interna dels espais d’activitat, els/les 
participants s’han agrupat en grups de convivència de màxim 24 
infants, tal i com ho indicava el protocol de lleure vigent. En el cas dels 
Casalets, la ràtio per grup de participants ha estat de 8 infants. Els grups 
s’han definit considerant l’edat dels infants. 

L’equip educatiu s’ha organitzat generalment en parelles de 
monitors/es titulats i acompanyats/des, en molt casos, de persones en 
pràctiques o bé participants del projecte “Brigades Joves”, com a suport. 
Un/a dels/les monitors/es ha actuat com a referent del grup, fent el 
seguiment durant els dos mesos dins del mateix grup d’infants. A més a 
més, la totalitat de l’equip educatiu ha tingut la possiblitat de participar 
en les següents formacions prèvies a l’inici de les activitats: 

-Nocions sobre el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). 
-Mesures de protecció i prevenció a causa de la COVID19 a les activitats 
de Lleure d’Estiu 
-I prevenció de riscos laborals en llocs de treball de monitor i animador 
sociocultural. 

D’altra banda, l’equip de coordinadors/es ha treballat en xarxa amb el 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per fer un seguiment de casos 
específics, de participants i famílies, usuaris d’aquests serveis.

Els Espais Migdia s’han estructurat seguint la línia de la resta d’activitats. 
Així doncs, cada monitor/a tenia el seu grup d’infants. Els àpats han estat 
proporcionats per una empresa de càtering contractada per l’ocasió. 

L’equip humà que gestiona i realitza aquestes activitats es caracteritza 
per un alt grau d’implicació i motivació, així com estima pel món de 
l’Educació en el Lleure. A més a més, gran part d’aquest col·lectiu té 
molta experiència en la branca de l’educació no formal, fet que 
enriqueix el dia a dia de les activitats. Són persones amb molts recursos i 
habilitats per al treball en equip i amb capacitat d’actuar d’acord amb 
cada tipologia d’infant i situació. Es tracta d’un equip mixt pel que fa a 
gènere i edat. Aquesta diversitat afavoreix la qualitat i ofereix referents 
diversos i rics a la mainada participant. 
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PROGRAMACIÓ 
I ACTIVITATS

Hores Activitat

7:45 a 9:30

9:30 a 10

10 a 10:30

10:30 a 12:45

12:45 a 13:15

15:15 a 16:45

14:30 a 15:15

16:45 a 17:15

Entrades: estona de joc lliure on els infants van al 
seu espai de joc i els monitors i monitores el 
dinamitzen. 

 Presentació de l’activitat del dia.

Esmorzar

Activitat central del matí: activitat pensada a 
partir de la filosofia i la programació del casal.

Sortides del casal: Recollida dels participants. 
Els infants que es queden a dinar van al 
menjador.

Recollida dels infants de menjador. 

Activitat central de la tarda: activitat pensada a 
partir de la filosofia i la programació del casal.

Sortida dels infants de tardes, tancament del 
casal.

Per a l’equip educatiu d’aquestes activitats, la programació és 
molt important per tal de poder oferir un servei de Lleure 
Educatiu de qualitat. És per aquest motiu que abans de començar 
les activitats es fa una primera reunió de monitors i monitores per 
explicar el funcionament del casal i preparar a consciència el dia a 
dia. Tot seguit, podeu veure com és l’estructura bàsica i habitual 
d’un dia de casal.
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Pas a pas 
(excursió)

XAFARRANXO
(activitat que consisteix en 

jugar i embrutir-se)

JUGA QUE JUGARÀS
(activitat de jocs de 
sempre i de cucanya)

Fem de 
detectius 
(gimcana)

Refresca’t
(riu)

Projecte
(activitat pensada a 

llarg termini)

CONTA-CONTES
(Contes, danses i 

espectacles)

TRANSFORMA’T
(activitats on els infants 

viatgen a un món imaginari)

Sóc un manetes 
(taller)

Viu la festa 
(diades )

PROGRAMACIÓ 
I ACTIVITATS

c

Per tal que les famílies, els infants i els monitors i monitores tinguin 
una idea clara de quines activitats faran al llarg de les setmanes, 
l’equip de monitors i monitores tenen unes activitats marc, o de 
referència, d’on parteixen per poder programar. 

Aquestes activitats marc són:

 



11

Aquestes activitats es modifiquen, s’adapten i es transformen 
depenent dels objectius educatius que l’equip es marca i també 
tenint present el centre d’interès. Aquest estiu ha estat:

El regne vegetal i de les plantes

Cada dilluns, tot l’equip de monitors/es es reuneix i, per equips i sota la 
supervisió i gestió dels coordinadors/es, programen totes les activitats de la 
setmana següent. D’aquesta manera hi ha una setmana de marge per 
poder comprar el material i gestionar els espais per poder treballar sense 
impediments. 

A més a més, aquestes reunions serveixen per posar en comú el dia a dia 
del casal, resoldre els entrebancs que van sortint, marcar objectius 
específics per millorar i repartir les tasques que s’han de fer aquella 
setmana. 

Més enllà de les activitats marc, també s’organitzen diferents activitats 
extraordinàries per fer de cada estiu un casal diferent i motivador. Aquestes 
activitats es programen tenint en compte els interessos dels/les 
participants i dels equips de monitors i monitores. Tot seguit podreu veure 
un breu resum de les diferents dinàmiques extraordinàries que han fet els 
diferents casals aquest estiu.
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ENXANCLA’T
L'última setmana d’agost, el dia 
de bon temps, vam poder gaudir 
d’una diada a la Piscina 
Municipal. Va ser una molt bona 
experiència poder anar-hi tot el 
grup.

SORTIDA A LA MOIXINA
L’última setmana un grup va 
anar d’excursió a la moixina. 
Anar amb autocar ja és tota una 
experiència, i més si li afegim la 
màgia dels corriols petits, contes 
a cau d’orella i jocs. Va ser el 
pack perfecte per fer un dia 
especial.  

ACTIVITAT FINAL DE JULIOL
A St. Miquel van optar per fer un 
dia de diversió al voltant dels 
jocs d’aigua, piscina inflable i 
compartir un esmorzar.
Al Morrot van planificar racons 
d’aigua, maquillatge, balls, on 
poder gaudir tots/es de les 
mateixes activitats amb el seu 
grup de convivència.

ACTIVITAT FINAL D’AGOST
L’estiu no podia acabar de 
millor manera, fent l’últim 
XAFARRANXO per racons. 
Aquesta activitat proposava 
diferents jocs d’aigua al pati i 
cada infant podia escollir què 
fer en cada moment. 

LA BEGO
El penúltim divendres 
d’agost vam anar d’excursió 
al Parc Nou, per ajudar a la 
BEGO a estar contenta i feliç.
Vam anar amb autocar fins al 
Parc Nou i amb la 
col·laboració de tots/es vam 
aconseguir ajudar-la.

L’AMBULÀNCIA
A l’agost els infants del casalet 
van anar d’excursió a conèixer 
les ambulàncies. Allà els van 
ensenyar com eren per dins, per 
fora i fins i tot van posar en 
marxa els llums. 

CASALETS ST. MIQUEL I MORROT
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SORTIDA A LA PISCINA 
MUNICIPAL
La penúltima setmana d’agost 
els i les participants de l’Esplai 
per a Petits Pla de Dalt van 
gaudir d’una matinal a la Piscina 
Municipal d’Olot tot fent xip xap.

SORTIDA A LES FONTS DE LA 
DEU I LA MOIXINA
La penúltima setmana d’agost 
els i les participants de l’Esplai 
per a Petits Pla de Dalt van 
traslladar-se amb bus a les fonts 
de la Deu i de la Moixina per fer 
navegar petits vaixells i per 
retrobar al Follet de la Menta. 

ACTIVITAT FINAL DE JULIOL
L’equip de monitores i 
monitors de l’Esplai per a Petits 
Pla de Dalt va organitzar un 
Xafarranxo amb moltes 
estacions per aprendre a 
mitigar el canvi climàtic. Així, 
els diferents grups per separat 
van gaudir de diferents 
estacions i alhora el conjunt del 
casal va fer una activitat 
comuna, reforçant el sentiment 
col·lectiu i acomiadant el juliol

ACTIVITAT FINAL D’AGOST
Els i les participants de l’Esplai 
per a Petits Pla de Dalt van 
acomiadar l’agost fent arribar a 
la ciutadania d’Olot l’important 
missatge que havien treballat 
amb el Bolet IFA i Les Plantes.

ESPLAI PER A PETITS PLA DE DALT
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SORTIDES AL RIU I GORGS
Arrel de la pandèmia el Casal va 
descobrir, ja en l’edició anterior, 
l’heterogeneïtat d’oportunitats 
que oferia l’entorn del riu. Així 
doncs, s’han mantingut sortides 
setmanals al riu de les Tries i als 
Tossols. A més, els grups de 
participants més grans van fer 
una sortida amb bicicleta al riu 
de Sant Joan les Fonts i una 
sortida als gorgs de Riudaura. 

SORTIDA A LA PISCINA 
MUNICIPAL
L’última setmana d’agost, els i 
les participants de 2n de 
primària van gaudir d’una 
matinal a la Piscina Municipal 
d’Olot. Havien trobat a faltar 
aquest tipus d’experiència. 

SORTIDA AL WATER WORLD
L’última setmana de juliol, els i 
les participants de 5è i 6è de 
primària van gaudir d’un dia a 
Water World, a Lloret de Mar.

SORTIDA A SANT MARTÍ 
D’EMPÚRIES
La penúltima setmana d’agost, 
els i les participants de 3r i 4t de 
primària van traslladar-se a 
l’Escala. Allà van fer camí fins la 
platja de Sant Martí d’Empúries. 
A la tarda, després de jugar a la 
sorra, banyar-se amb la resta de 
grup i dinar a la fresca, van 
tornar al Casal. 

ACTIVITAT FINAL DE JULIOL
L’equip de monitors i monitores 
va organitzar un dia al parc 
d’atraccions del Morrot. Així, els 
diferents grups gaudiren de 
diferents estacions com:
Tiku-Tiku Splash, Huracán 
Colchón, la Estampida de la Vida, 
la Feria de Agosto… D’aquesta 
manera, el conjunt del Casal va 
fer una activitat comuna, 
reforçant el sentiment col·lectiu. 

CASAL MORROT
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ACTIVITAT AMB LA 
BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA
El grup de 5è de primària va fer 
una activitat dirigida per la 
biblioteca. Es tractava d’un 
quadern d’estiu que permetia 
conèixer aquest servei i alhora 
tractar diferents eixos amb la 
mainada. A més, van rebre una 
camiseta com a obsequi. 

ACTIVITAT FINAL D’AGOST
L’equip educatiu, com al juliol, va 
organitzar una matinal per 
estacions. En aquesta ocasió van 
disposar d’un castell inflable 
amb aigua, un canó d’escuma, 
activitats d’aigua i un aperitiu al 
ritme de la música. 

ACTIVITAT AMB MIFAS
Dos grups del Casal van 
beneficiar-se d’un taller amb 
Mifas, entitat sense ànim de 
lucre que treballa per a la 
inclusió social de les persones 
amb discapacitat física, orgànica 
i sensorial, a la demarcació de 
Girona. 
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ACTIVITATS JULIOL
L’equip de monitores i 
monitors de l’Esplai per a Petits 
Malagrida durant el mes de 
Juliol van donar vida a infinitat 
de personatges per motivar els 
infants i facilitar el seu 
aprenentatge creant mons 
imaginaris plens de llegendes i 
també plens  de contingut 
perquè els participants 
marxessin cada dia a  casa amb 
experiències noves.  

VISITES
Des del casal sempre s’ha 
apostat per apropar als infants 
els diferents indrets i serveis 
que els ofereix la ciutat d’Olot. 
Per aquest motiu van visitar 
molts llocs diversos com: la 
biblioteca, el mercat, l’oficina 
de correus, parcs i places, el riu, 
aiguamolls de la moixina i el 
viver de crancs autòctons. 

ACTIVITATS GRUPALS
Com a consequència de la 
normativa covid, el casal estava 
dividit en grups bombolles i 
dificultava crear lligams entre 
els participants i sentiment de 
grup, com anys enrere. Per 
aquest motiu, i mantenint 
sempre les distàncies, es van 
fer algunes activitats que 
implicaven la participació de 
tots els grups per aconseguir 
un mateix objectiu i reforçar 
aquest sentiment d’unitat.  

ESPLAI PER A PETITS MALAGRIDA
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PISCINA
Aquest any es va decidir anar 
un dia a la piscina. Es va creure 
que era una activitat on els 
participants s’ho passen molt 
bé i també és important 
treballar la seguretat dels 
infants dins l’aigua. Es van 
proposar tot de jocs i 
dinàmiques per agafar 
seguretat i divertir-se molt. 

JOCS TEATRALS
L’equip va treballar molt amb els 
recursos teatrals, que faciliten 
l’aprenentatge dels/les participants 
i que fomenten la creativitat, 
potencien la imaginació, generen 
un imaginari col.lectiu i són un bon 
recurs educatiu per  treballar 
aspectes de gènere, dinàmiques 
de grup i l’escolta activa, entre 
d’altres aprenentatges. 

TOT UN DIA AL CASAL
Aquest any l’equip va voler 
recuperar les colònies que 
s’organitzaven cada any al casal 
i que des de fa dos anys no es 
poden fer per prevenció 
sanitària. L’equip va pensar que 
programar una activitat de tot 
un dia al casal seria una 
dinàmica similar i per això es va 
tirar endavant. Al matí van anar 
al bosc encantat de les Estunes, 
després van dinar a Banyoles, a 
la tarda van fer tallers i jocs al 
casal, van sopar tots junts i 
finalment van fer un gran joc 
de nit. Al vespre, els/les 
participants i l’equip van 
marxar a casa molt contents.
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Al llarg de l’estiu, els equips educatius de cada casal duen a terme 
diferents avaluacions, ja sigui en referència al grup d’infants, amb els 
mateixos grups d’infants o en referència al funcionament general del 
casal. Els diferents tipus d’avaluació són els següents: 

Les avaluacions diàries són aquelles que realitza cada equip de 
monitors en referència al grup d’infants, amb la supervisió del 
coordinador/a del casal. Aquestes serveixen per fer un seguiment del 
grup d’infants i del funcionament de les activitats del dia a dia per tal 
de poder avaluar la feina feta i definir objectius concrets que 
s’adaptin a les necessitats de cada grup i de cada nen/a. També es fan 
avaluacions amb els infants.

Les avaluacions setmanals són aquelles que duen a terme els 
coordinadors/es juntament amb l’equip educatiu de cada casal. 
Tenen per objectiu analitzar el funcionament com a casal en el seu 
conjunt i també coordinar la línia pedagògica, didàctica i el 
funcionament. 

Les revisions mensuals són fetes per tot l’equip educatiu del casal a 
finals del juliol i de l’agost respectivament, per analitzar allò que ha 
funcionat i allò que es pot millorar de cares a properes edicions.

A més a més es fa una avaluació setmanal i una de final amb els/les 
cordinadores i l’equip tècnic de l’Àrea d’Educació i Joventut per fer el 
seguiment de les activitats i del funcionament general. 
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Com ha anat aquest estiu?

En termes generals ha anat molt bé.

A diferència de l’edició anterior en què els infants venien d’estar 
tancats a casa sense poder anar a l’escola, i la incertesa i 
desconeixement de la Covid19, enguany s’ha notat l’augment 
d’experiència amb la gestió del virus, tant per part d’infants i de 
les famílies, com per part dels equips educatius i dels 
professionals de la salut.

No obstant, la presència del virus obliga a modificar les activitats i 
a estar amatents constantment per garantir la salut i la seguretat 
de totes les persones assistents a l’activitat. A més, la situació 
pandèmica fa minvar les possibilitats de fer activitats conjuntes 
de casal i també amb la resta de casals de lleure d’Estiu Riu. Això 
té afectacions externes, cap als infants i les famílies, però també 
internes, ja que no són possibles tants espais de posada en comú 
i de reflexió entre monitors/es i coordinadors/es. 

De totes maneres, durant el mes d’agost ha estat més fàcil la 
creació d’espais de posada en comú donada la millora de la 
situació pandèmica i de la disminució de participants que sol 
tenir lloc cada estiu durant aquest mes. 

Finalment, és important destacar que, en general, s’han pogut 
desenvolupar un munt d’activitats i de projectes. Els equips han 
funcionat, en general, molt bé i la valoració dels monitors/es és 
molt bona i les famílies i la mainada s’han mostrat contentes amb 
la feina feta.

Som conscients que hi ha aspectes a millorar i n’hem pres bona 
nota. 

Us esperem a totes i tots per a l’Estiu 2022.


