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1.- INTRODUCCIÓ  
  

Racons de Lleure, SCP té com a objectiu el foment de les activitats de lleure 

per tal d’apropar-les als més menuts de la nostra societat.   

  

La solidaritat, la interculturalitat, la creativitat i la imaginació són els nostres 

pilars, que s’uneixen als conceptes de diversió i educació en totes les activitats 

adreçades als nostres infants i joves.  

  

 Racons de Lleure, SCP som una empresa especialitzada en els serveis educatius 

a les escoles:  

  

• Servei d’acollida matinal, adreçat als pares i mares que han de deixar 

els nens al matí abans de l’inici de l’escola.  

  

• Activitats extraescolars. Duem a terme la preparació, realització i 

avaluació d’activitats extraescolars, integrades dins del projecte 

educatiu del centre, contractant monitors especialitzats per a cada 

activitat i amb una programació per edats.  

  

• Casals d’estiu, de Nadal, d’Anglès, colònies... Oferim diferents 

propostes lúdiques i educatives per les vacances. Amb monitors 

especialitzats contractats; acomplint la ràtio monitor/nen que marca la 

Generalitat en el Decret 137/2003; amb un gran nombre d’activitats 

(tallers de plàstica, d’expressió corporal, jocs, contacontes, balls, 

festes...) perquè els infants gaudeixin del temps de vacances.  

  

Totes les activitats són realitzades per monitors amb titulació de lleure o per 

monitors especialitzats amb qualificació conceptual i docent per al 

desenvolupament de les activitats (filòlegs i mestres de llengua estrangera per 

l’activitat d’anglès, monitors de dansa per l’activitat de jazz...). I totes les activitats 

estan sota la supervisió d’un coordinador/a. Tots ells/es són contractats i donats 

d’alta en la seguretat social.  

  

Totes les activitats estan cobertes per una pòlissa de responsabilitat civil i 

una d’accidents. O, en cas de tenir contractat una pòlissa d’accidents amb la 

FAPAC, assumim el cost d’aquesta assegurança.  

  

I garantim el compliment de les activitats fent un contracte de serveis 

especificant totes les condicions com a responsables de les activitats que fem a 

l’escola.  
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2.- ELS NOSTRES SERVEIS  

  

2.1.- L’ACOLLIDA MATINAL  

  

L’acollida es realitza de 7:30 a 9:00 del matí.   

  

Oferim tres horaris diferents d’entrada, per adequar-nos a les necessitats de les 

famílies.  

  

 A les 7:30  

 A les 8:00  

 A les 8:30  

  

El preu de l’activitat variarà en funció dels horaris.  

  

 3€/dia per 1h ½   

 2,5€/dia per 1h  

 2€/dia per ½ h  

  

A l’activitat els nens i nenes poden portar el seu esmorzar (tetra brik de llet, sucs, 

galetes, cereals, fruita...)  

  

Un cop acabat l’esmorzar els nens i nenes tenen contes, fulls per pintar, jocs de 

taula...  

  

  

2.2.- LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

  

2.2.1.- PATINATGE  

  

Una activitat esportiva amb molts avantatges físics, psicomotrius i artístics..   

  

L’objectiu de l’activitat és dotar als participants d’autonomia a l’hora de moure’s i 

fer servir els patins i, poc a poc, anar introduint elements més complicats tant 

tècnics com artístics del patinatge.   

  

Activitat adreçada a nens i nenes de 1r fins a 6è. Dos sessions setmanals d’una 

hora cadascuna.  

  

Està dividida en grups d’edat. Per fer l’activitat és necessari tenir patins propis.   

  

Preu de l’activitat: 28€/mes 2h setmanals   
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2.2.2.-TEATRE   

  

Activitat en la que es treballa l’expressió corporal, de sentiments, gesticulació, 

mímica...  

  

L’objectiu de l’activitat no és formar actors i actrius, sinó que els nens i nenes s’ho 

passin bé desenvolupant la seva expressió corporal i la seva creativitat. 

Considerem que és una activitat molt interessant ja que te molts beneficis 

(augmenta la confiança i l’autoestima, ajuda a superar la timidesa, ajuda a 

desenvolupar la imaginació i la creativitat…)   

  

Activitat adreçada a nens i nenes de P4 fins a 6è.  

P4-P5 i 1r-2n, una sessió setmanal d’una hora. Preu 15€/mes 

3r-6è, dues sessions setmanals d’una hora. Preu 25€/mes  

  

  

2.2.3.- TALLERS DE MANUALITATS   

  

Diferents tallers destinats a potenciar la creativitat i l’expressió plàstica dels nens 

i nenes (tallers de fang, de foamy, de paper mache, de pintura, de reciclatge...)  

  

L’objectiu de l’activitat és fomentar el desenvolupament de la imaginació, la 

creativitat i expressió plàstica dels nens i nenes, conèixer diferents tècniques 

plàstiques així com materials i estris, desenvolupar hàbits de treball i 

d’organització.  

  

Activitat adreçada a nens i nenes de P3 fins a 2n. Una sessió setmanal d’una hora 

i mitja.  

  

Preu de l’activitat 20€/mes  1h i mitja setmanal (inclou material)  

  

2.2.4- JAZZ  

L’activitat extraescolar de Jazz contribueix al desenvolupament psicomotriu, 

creatiu i físic dels nens i nenes. Ajuda al desenvolupament de la percepció, la 

consciència i el coneixement del propi cos, així com el desenvolupament estètic i 

del sentit rítmic en un ambient lúdic.   

Activitat adreçada a nens i nenes de P3 fins a 6è, dividits en grups d’edat. Dues 

sessions setmanals d’una hora cadascuna.  

Preu de l’activitat: 15€/mes 1h setmanal  25€/mes 2h setmanals 
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2.2.5.- LUDOTECA / CALAIX DE SASTRE  

La ludoteca és una activitat diària en horari de tarda destinada als nens i nenes de 

p3 fins a 2n.   

Els nens poden ser matriculats en dos modalitats:  

• Fixos, triant si fan 1, 2, 3, 4 o 5 dies de ludoteca a la setmana  

• Eventuals, els pares i mares poden deixar els seus fills els dies que els hi 

faci falta i pagar l’import en efectiu aquell mateix dia.  

Durant l’estona de ludoteca es duran a terme diferents activitats tals com conta 

contes, jocs de taula, jocs de rol o simulació (cuinetes, botigues...), jocs musicals, 

jocs de taula, jocs tradicionals, jocs multiculturals, joc lliure...  

El preu de l’activitat variarà en funció de les hores setmanals que es realitzi 

l’activitat:  

1h setmana: 12€ al mes  

2h setmana: 18€ al mes  

3h setmana: 24€ al mes  

4h setmana: 30€ al mes  

5h setmana: 35€ al mes  

  

1h eventual: 4€  

  

  

2.2.6.- FEM DEURES  

Fem deures és una activitat diària en horari de tarda destinada als nens i nenes 

de 3r fins a 6è.   

Els nens poden ser matriculats en dos modalitats:  

• Fixos, triant si fan 1, 2, 3, 4 o 5 dies a la setmana  

• Eventuals, els pares i mares poden deixar els seus fills els dies que els hi 

faci falta i pagar l’import en efectiu aquell mateix dia.  

A FEM DEURES els nens i nenes de 3r a 6è podran fer els deures que els hi hagin 

encarregat a l’escola sota la supervisió i l’ajut d’un monitor/a. Això els permetrà 

aprofitar una hora abans de començar una altra activitat extra curricular i gaudir 

de més temps lliure un cop arribin a casa.   
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El preu de l’activitat variarà en funció de les hores setmanals que es realitzi 

l’activitat:  

1h setmana: 12€ al mes  

2h setmana: 18€ al mes  

3h setmana: 24€ al mes  

4h setmana: 30€ al mes  

5h setmana: 35€ al mes  

  

1h eventual: 4€  

2.2.7.- FUTBOL  

L’objectiu d’aquesta activitat és la pràctica i aprenentatge dels principals 

fonaments del futbol així com les seves regles i tàctiques. Sempre entenent aquest 

esport com una activitat saludable i divertida que ens ajuda a treballar valors com 

el companyerisme, l’esforç, joc en equip, la cooperació, el respecte envers als 

companys i als adversaris...  

Activitat dirigida a nens i nenes des de p4 fins a 6è, dividits en grups d’edat. Dues 

sessions setmanals d’una hora cadascuna.  

Possibilitat de formar equips i participar en els Jocs Escolars organitzats pel 

Departament d’Esports del Consell Comarcal.  

Preu de l’activitat 28€/mes 2h setmanals.  

2.2.8.- BÀSQUET  

Al igual que amb l’activitat de futbol, l’objectiu d’aquesta activitat és 

l’aprenentatge, pràctica i gaudiment del bàsquet. És una activitat sana i divertida 

que ens ajuda a desenvolupar un comportament cooperatiu tant dins com fora 

del camp de joc, fomentant el respecte per la resta de companys, a més, 

d’adquirir un major domini tècnic i tàctic de joc.  

Activitat dirigida a nens i nenes des de p4 fins a 6è, dividits en grups d’edat. Dues 

sessions setmanals d’una hora cadascuna.  

Possibilitat de formar equips i participar en els Jocs Escolars organitzats pel 

Departament d’Esports del Consell Comarcal.  

Preu de l’activitat 28€/mes 2h setmanals.  
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2.2.9.- TAEKWONDO  

El Taekwondo és un esport de lluita, que es pot considerar com un art i una 

filosofia. La seva pràctica estimula a la vegada les facultats físiques i mentals, 

ens ensenya a fer servir al màxim, i d’una manera eficaç, tota la nostra energia, 

al mateix temps que fomenta uns valors que va més enllà de l’esport.  

Amb nens i nenes la pràctica d’aquest esport aconseguim:  

• Millorar el desenvolupament de l’autoestima a nivell personal, social 

(escolar) i familiar.  

• Millorar el desenvolupament de les capacitats d’autocontrol.  

• Afavorir l’expressió de l’afectivitat.  Evitar conflictes emocionals.  

• Agafar seguretat en un mateix.  

• Alt nivell de desenvolupament psicomotriu (coordinació, flexibilitat, equilibri).  

• Aprendre a respectar i adaptar-se a les normes.  

• Reduir l’ansietat, les tensions acumulades i els nervis que els infants puguin 

patir.  

• Fomentar els valors tradicionals d’aquest esport: cortesia, coratge, 

sinceritat, autocontrol, modèstia, respecte i amistat.  

L’activitat va dirigida nens i nenes de p4 a 6è, dividits en grups d’edat en dues 

sessions setmanals d’una hora cadascuna.  

El preu de l’activitat és de 28€/mes 2h setmanals.  

2.2.10. ANGLÈS 

L’anglès és la llengua més parlada al món, 1 de cada 5 habitants del planeta 
l’entenen i el parlen. Parlar-lo possibilita conèixer una altra cultura, comunicar-se 
amb gent de diversos països i ensorrar fronteres idiomàtiques. 
 
El principal objectiu de l’activitat és treballar l’anglès com a llengua que et permet 
conèixer i comunicar-te amb gent de diferents països i cultures. Treballant-lo 
sempre des d’una vessant lúdica, amb un mètode entretingut i divertit, que permet 
als nens i nenes assolir i utilitzar més vocabulari, entendre i expressar texts orals 
i escrits cada cop més complexos.  Per aconseguir això utilitzarem jocs, cançons 
i també fitxes. 
 
Per ajudar-nos assolir aquest objectiu disposarem dels següents recursos: 
  

-          Llibres (Three in a tree A/B, Kid’s Box 1, 2, 3, 4, English Alive 1...) 
-          Material de suport (diccionaris, flashcards, titelles, CDs, jocs de  

     taula, fotocòpies...) 
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Els monitors de l’activitat tenen experiència en el món del lleure i l’ensenyament i 
tenen titulacions de magisteri amb llengua estrangera o filologia anglesa. 
  

L’activitat extraescolar d’anglès està dirigida a tots els nens i nenes de l’escola, 
des de P3 a 6è, separats en grups d’edat. Els grups són reduïts, màxim 10 
participants. 
  

La principal llengua vehicular de l’activitat serà l’anglès. 
 
Preu de l’activitat: 15€/mes 1h setmanal 25€/mes 2h setmanals 
 

    

 

 

Si teniu interès en alguna altra activitat que no us oferim en aquest projecte 

(activitats per pares i mares, festes trimestrals...) envieu-nos un mail a 

raconsdelleure@yahoo.es perquè us puguem fer un pressupost de la mateixa.  

      

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


