


Què és Lleureducat?

Lleureducat és l’empresa de Club Lleuresport de Barcelona que gestiona
moltes de les activitats de lleure infantil i juvenil.

Ll d t é d ió f i lit t fl ibilit t di i i ió iLleureducat és: educació, professionalitat, flexibilitat, dinamisme, innovació i
creativitat.

. 



L’estructura de Club Lleuresport al servei de Lleureducat

WWW.LLEURESPORT.CAT

CLUB LLEURESPORT DE 
BARCELONA

• Lleureducat.

Valors Innovació

• Centres Cívics.
• Ludoteques i Casals Infantils.
• Equipaments esportius.q p p
• Centre de Recursos per 

Emprenedors i Ciutadans. 
(CREC)

E è
Recursos

Experiència



EL JOC
"El joc com a eix d'intervenció per a la concreció d'activitats":



La nostra marcaLa nostra marca



L’educació en valors

C l l  Individuals: 

Cooperació 

Col·lectius: 

Responsabilitat

Esperit de superació

Perseverança 

Cooperació 

Col·laboració

Tolerància

Solidaritat  Perseverança 

Sinceritat

Seguretat en un mateix

Treball en equip

Empatia

Altruisme

Compassió

Respecte a l'altre 



Comunicació interna

Lleureducat som una empresa propera on la comunicació amb els nostres clients 
s’estableix amb canals senzills i eficaços, sent 24h accessibles a les seves necessitats. 





Dades de l’activitat:

• Edad: de 3 a 14 anys

• Durada: del 25 de Juny al 27 de Juliol

• Torns:  • Torns:  

1r TORN - Del 25 al 29 de Juny

2n TORN – Del 2 al 6 de Juliol

3r TORN – Del 9 al 13 de Juliol

4rt TORN - Del 16 al 20 de Juliol

5è TORN D l 23 l 27 d  J li l5è TORN - Del 23 al 27 de Juliol



Els Objectius de l’activitat són :Els Objectius de l activitat són :
• Prioritzar la seguretat en tota la realització del Casal.

• Vetllar perquè el nen/a es diverteixi durant tota la realització del casal.

• Oferir una atenció de qualitat i personalitzada als mares i pares dels i lesq p p
participants, abans, durant i, si s’escau, després del Casal.

• Desenvolupar de forma divertida les relacions socials, la creativitat i el creixement
l t é d l l d l’ i t t l’ it d’ i i l bilit tpersonal, a través dels valors de l amistat, l esperit d equip i la responsabilitat

personal i col·lectiva.

• Treballar i educar de forma divertida en l’adquisició i/o consolidació d’hàbitsTreballar i educar de forma divertida en l adquisició i/o consolidació d hàbits
d’alimentació, higiene, ordre, etc. així com despertar la consciència mediambiental.

• Tenir programacions alternatives i de qualitat per a qualsevol imprevist que pugui
i d t l lsorgir durant el casal.



Centres d’interès:

Cada setmana viatjarem a una època del temps 
diferent: Prehistòria, Viatge al futur, egipcis, Edat 

d lmedieval...

Gràcies a aquesta màquina del tempsGràcies a aquesta màquina del temps...
• Descobrirem noves formes de jugar i divertir-nos!
• Viurem grans aventures i jocsg j



Pl iPlannings
HORARI

8:00‐ 9:00

DIJOUS

Servei d'Acollida

DIVENDRESDIMECRESDILLUNS DIMARTS

9:00‐ 9:10

9:10‐ 9:45

9 45 10 00

Joc d'activació:                Joc d'activació:               Joc d'activació:               

Esmorzar

Entrada al casal

Joc de coneixença:  Joc d'activació:               

9:45‐ 10:00

10:00‐ 11:00

11:00‐ 12:00

Explicació centre d'interès:  
Circuit psicomotor: 

Sortida: Jocs d'aigua:  Cloenda

Esmorzar

Joc de lleure:  Conte motor:

12:00‐ 12:45

12:45‐ 13:00 Hàbits d'higiene

Gran Joc o Gimcana esportiva: 

Piscina:  Piscina: 

13:00‐ 14:00

14:00‐ 14:05

14:05‐ 15:00

Servei de Menjador

Hàbits d'higiene

Migdiada // Racons de joc

15: 00‐ 16:00

16:00‐ 16:45

16:45‐ 16:55
17:00 Sortida

Tarda de Cine
Taller:  Taller: 

Joc cultural o de lleure: Joc cultural o de lleure:

Valorem el dia 

Taller:  Taller: 



PiscinaPiscina
• Les activitats de piscina treballaran la familiarització i l’adquisició 

de destreses bàsiques del medi aquàtic sempre prioritzant la 

seguretat i la diversióseguretat i la diversió.

• P3, P4 i P5 material de flotació, la resta si ho demanen

• Monitoratge:

Monitor/a referent sempre dinamitzarà l’activitat dins de l’aigua– Monitor/a referent sempre dinamitzarà l activitat dins de l aigua.

– Un dins (monitor/a referent) , dos fora (monitor ajudant + socorrista).



EXEMPLES DE MATERIALEXEMPLES DE MATERIAL



Instal lació aquàtica: Instal·lació aquàtica: 

• Poliesportiu Municipal Can Ricart .

• Carrer Sant Oleguer 10• Carrer Sant Oleguer,10

• 08001 – Barri del Raval (Barcelona)



SortidesSortides

• Dia: dimecres (majoritàriament)

H  d  9h  13h• Horari: de 9h a 13h

• Dos tipus de sortidesp
– Sortides fora de l’escola

• Transport: autocar o caminant• Transport: autocar o caminant

– Tallers i exhibicions a l’escola
R lit   t ll   hibi ió  t d  t ll i t   l  • Realitzar un taller o exhibició per part de talleristes a la 
nostra escola



SortidesSortides

Exemples:
C i  M  Bl  M  d  l  – Cosmocaixa, Museu Blau, Museu de les 
matemàtiques…

J d  – Jornada esportiva

– Europeu de waterpolo

– Tallers de circ, de cuina…

– Sortida tecnològicaSortida tecnològica



M j dMenjador
•E  S i d  C t i•Empresa Servei de Catering:

•Catering cantábrico Catering cantábrico 

•Objectius:

•Oferir un servei de qualitat 

•Transmetre seguretat a les mares i pares vers 
l’alimentació dels seus fills/es i, especialment, d’aquells/es 
que tenen algun tipus d'al·lèrgia o intolerància 
alimentària



Què cal dur al Casal? 
Roba còmoda i calçat esportiuRoba còmoda i calçat esportiu
 Raspall de dents ( hàbits d’higiène )
Protector Solar i GorraProtector Solar i Gorra
Esmorzar Saludable
Muda de recanvi (pels petits,es pot quedar a l’escola) 
Banyador, Tovallola, Xancles i Casquet de bany, els 
DILLUNS Jocs d’Aigua i DIMARTS i DIJOUS Piscina.
Els Petits ( P3 P4 i P5 ) en la mida del possible  amb el Els Petits ( P3,P4 i P5 ) en la mida del possible, amb el 
banyador posat DIMARTS i DIJOUS per la Piscina.
Regalem:

• 2 samarretes (per a més de 2 setmanes)
• 1 samarreta (per a només 1 setmana)

Samarreta obligatòria sortides i desplaçament a la piscina.g p ç p



Inscripcions:Inscripcions:
P lPresencials

Dimarts de 16:30 a 18:30h 
Telefòniques

Dimecres i divendres de 
Dijous de 16:30  a 19:00h

CC T  C  

Dimecres i divendres de 
10:00 a 12:30 h 

C.C. Tomasa Cuevas 

c/ Dolors Masferrer i Bosch 33-35
de dilluns a divendres de 

c/ Dolors Masferrer i Bosch,33 35.
16:30 a 18:30 h

Telèfon: 666 590 436



T i i i ll  d’i i i  Termini i lloc d’inscripcions :
Què s’ha de portar?

•FOTOCÒPIA CAT SALUT

•FOTOCÒPIA CARNET DE VACUNACIÓFOTOCÒPIA CARNET DE VACUNACIÓ

PAGAMENT  TARGETA I IMPOSICIÓ •PAGAMENT  TARGETA I IMPOSICIÓ 
BANCÀRIA



Inscripcions telefòniques:p q
• PREINSCRIPCIÓ TELEFÒNICA: 666 59 04 36

D   d d  d  10 00h  12 30h  d  Dll   D d  d  16 30h  18 30hDimecres i divendres de 10:00h a 12:30h i de Dilluns a Divendres de 16:30h a 18:30h.

• Funcionament de la preinscripció telefònica: 

1.Respondre les dades del full d’inscripció per telèfon (dades personals,
qüestionari mèdic i consentiment dels drets d’imatge)

2.Us donarem un número de compte amb la quantitat final a pagar i el concepte
que ha d’aparèixer al comprovant.

3Se li reser arà la plaça n mà im de 5 dies d rant aq est període caldrà q e ens3.Se li reservarà la plaça un màxim de 5 dies, durant aquest període caldrà que ens
feu arribar el justificant de pagament , la còpia de la tarjeta sanitària i el carnet de vacunació a

info@lleureducat.cat i que rebeu una contestació de rebut per part nostre.

4.El primer dia de casal haureu de signar la inscripció, revisar que totes les dades
siguin correctes.



Inscripcions especials:Inscripcions especials:
– Nens amb necessitats alimentàries: marcar-ho a la inscripcióNens amb necessitats alimentàries: marcar ho a la inscripció.

– Mèdiques: 

Per a l'administració de medicaments per part de Lleureducat cal adjuntar una autorització escrita acompanyada per la
recepta mèdica i informe mèdic si fos necessari on s’han

d’especificar: dades del familiar – tutor/a, major d'edat i el seu DNI i les dades del nen/a. El

medicament a administrar sempre dins la caixa original amb el nom de l'alumne a la caixa, a més del prospecte
corresponent També s’haurà de portar la dosi a administrar i l’hora de cada presacorresponent. També s haurà de portar la dosi a administrar i l hora de cada presa.

– Educatives:

Els nens/es amb necessitats educatives especials comunicaran en el moment de la

inscripció la intenció de demanar el monitoratge de suport. Per a això és necessari lliurar un informe

mèdic acompanyat del certificat de discapacitat si existís.

E l d– Entrevista personalitzada

Lleureducat proposarà una entrevista personalitzada amb una família si fos necessari amb la finalitat de planificar al màxim
la participació i benestar del nen/a a l'activitat.



Inscripcions :Inscripcions :
• Modificació de les inscripcions:
Per realitzar ampliacions i modificacions de la inscripció un cop començadaPer realitzar ampliacions i modificacions de la inscripció un cop començada

l’activitat, les famílies hauran de dirigir-se al coordinador de l’activitat en
horari de 8:00 a 8.45 per comunicar qualsevol d’aquests canvis.

• Anul·lacions:
Les anul·lacions comunicades 15 dies abans de la data d'inici de l'activitat es

l 100% d l’ bretornarà el 100% de l’import abonat.

Aquelles que es comuniquin entre els 15 i 7 dies abans de la data es retornaràq q q
el 50% de la quantitat abonada.

Per últim i en cas d’anul·lació per causa de força major es justificarà amb unPer últim, i en cas d anul lació per causa de força major es justificarà amb un
document oficial del metge o d'un altre tipus realitzant-se el retorn del 100
% de l’import abonat.



AssegurancesAssegurances

• Club Lleuresport té una assegurança per a tots els 
participants a l’activitat. 

• Protocol:Protocol:

1. Avaluació de l’accident.

2. Actuació .(Sistema d’emergències mèdiques 112. + Centres 
mèdics assegurança + CAPs )

3. Comunicació amb la família.



C i ió Comunicació :

El coordinador/a de centre tindrà un telèfon disponible per 
resoldre qualsevol dubte relacionat amb el casal en horari de 
8 a 17h. 

666 59 04 35

A més a més disposem d’un correu electrònic on podran dirigir 
qualsevol comentari, dubte o suggeriment. 

josepbofill@lleuresport.cat



C i ió Comunicació :

• Entrades i sortides: 
Totes les entrades i sortides per la porta del c/ Dolors Masferrer i Bosch,33 (Porta 

Negra) es realitzaran al patiNegra) es realitzaran al pati.
Acollida: 8 a 8:45.
Sortides fora de l’horari oficial (13, 15 i 17h sempre amb autorització escrita)

• Control de llista i recollida de nens/es: 
En el moment de la inscripció demanarem que les famílies ens comuniquin aquellesp q q q

persones que al llarg de les activitats podran venir a recollir el nen/a. Aquestes
persones constaran a la llista dels monitors/es i la comprovaran sempre abans de
deixar marxar el nen/a. En aquells casos de no coincidència, el monitor/a no
ll à l / b d l t t d llliurarà al nen/a a cap persona abans de realitzar un trucada a la
mare/pare/tutor/tutora que aparegui al full d'inscripció.



C i ió Comunicació :

• Faltes d’assistència o puntualitat: 

Les famílies hauran d’avisar, quan abans millor, a la 
coordinadora del centre per a qualsevol d’aquests 2 casos 
mitjançant el número de telèfon de la coordinació  mitjançant el número de telèfon de la coordinació. 

La  coordinadora realitzarà una trucada en el moment del 
control de llistes diari de cada matí, per conèixer els motius 
de les situacions esmentades, si aquesta no ha estat 
informada prèviament per la família. informada prèviament per la família. 



Modalitats, Horaris i Preus:
Del 1r al 5è TORN

MODALITATS PREUMODALITATS PREU

Matí (de 9 a 13h) 61,50 ¤

M tí b di  (d  9  15h) 95 50 ¤Matí amb dinar (de 9 a 15h) 95,50 ¤

Complet (de 9 a 17h) 123,00 ¤

A lld (d  8  9h) 2 5 ¤/d  10 ¤ l  Acollida (de 8 a 9h) 2,5 ¤/dia, 10 ¤ setmana completa 
*

*Socis AMPA acollida gratuïta

Més info  wwwlleureducatcatMés info: www.lleureducat.cat



Descomptes:

• Pel cinquè torn: -15% matí I -35% complet*

• Famílies nombroses i monoparentals: 10% **

*Si prèviament s’ha inscrit a 4 torns. 

** P   l l b  d  l  f íl   l  d  ** Per a qualsevol membre de la família, presentant el carnet de 
família nombrosa / monoparental.

>Promocions no acumulables. No es podran acollir a aquestes 
promocions les persones que sol· liciten alguna beca. Bases de 
promocions a disposició dels usuaris/es.



PÀGINA WEB

 www.lleureducat.cat

N  l   l  d  f Notícies setmanals i galeria de fotos

 Facebook “Lleureducat” Facebook Lleureducat  



DUBTES I PREGUNTES

ÀMOLTES GRÀCIES PER LA 
VOSTRA ATENCIÓVOSTRA ATENCIÓ


