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Què és l’Aula Lleure?
L’Aula Lleure és un servei que ofereix l’empresa Aula, Recursos Educatius a escoles ,
Ampas i instituts per a la gestió i coordinació de diferents projectes vinculats en el
temps del lleure.
L’oferta de serveis de l’Aula Lleure està dissenyada per a cobrir el temps del lleure dels
infants i adolescents:

MENJADORS:

CASALS I COLÒNIES:· .

·Servei d'Alimentació.

·Projecte pedagògic i de serveis.

· Proposta pedagògica.

· Equip de monitoratge.

- Equip de monitoratge.

· Coordinació i gestió administrativa del
servei .

· Coordinació i gestió administrativa del
servei.

· Formació i suport al professorat.
· Activitats als centres educatius.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
SERVEIS COMPLEMENTARIS:

· Tallers lúdics (Teatre, Circ, horticultura,
cuina...)
.Tallers educatius de reforç escolar ( Estudi
assistit, lectura, Idiomes, tècnique
d'estudi,...).
· Xerrades educatives especialitzades
destinades a les famílies.

· Serveis d'acollida Matinal.
· Activitats de Tarda.
·Servei de monitoratge per activitats
específiques ( sortides, colònies,...)

Què oferim?
• Formació i experiència en el sector de tot l’equip.
• Equip multidisciplinari provinent de diferents àrees del camp del temps del lleure.
• Àrees complementàries que conformen una oferta educativa extraescolar integral.
• Qualitat com a aspecte clau per a garantir bon servei i bones pràctiques.
• Importància de la innovació com a motor del nostre treball.
• Comunicació amb els altres agents educatius (pares i mares, escola, ...) com a
aspecte fonamental per a garantir una bona coordinació i qualitat en el servei.
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Característiques de les activitats de lleure de l’Aula
En els nostres serveis, a l’Aula ens encarreguem de:
•
•
•
•

Organitzar totalment l’activitat.
Coordinar-nos, en cas que sigui necessari, amb tutors o tutores, professorat i/o
equip directiu.
Realitzar el control d’assistència, el seguiment dels i les alumnes i la comunicació
amb pares i mares i altres agents educatius.
Seleccionar, contractar i formar al equip de monitoratge i substituir-lo en cas de
baixa.

L’oferta de lleure de l’Aula és adaptable a les necessitats de cada centre, pel que fa a
horaris, grups, espais, etc.
Els serveis poden ser contractats per l’ AMPA o per la direcció de l’escola o institut.

Més informació
Si hi esteu interessats/des en rebre informació més detallada de la proposta no dubteu
en posar-vos en contacte amb nosaltres per a concertar una reunió:

Aula, Recursos educatius
Carrer Vallcorba, 4 C 08192 Sant Quirze del Vallès
Telf. 93 106 75 50
www.aularecursoseducatius.cat
lleure@aularecursoseducatius.cat
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BON DIA TURONETS!
Durant la franja horària de matí del 07:30 a 9 h , els nens i
nenes del Turonet podran gaudir d’una estona tranquil·la per
esmorzar, amb activitats dinamitzades que ens ajudaran a
començar el dia amb molta energia.

Des de l’Aula ens comprometem a oferirvos un servei de qualitat i una atenció
personalitzada tant a nivell organitzatiu
com en la relació directa amb les
famílies.
Els nostres valors són:
Finalment, no hem d’oblidar que

Proximitat.
l’estona de menjador és un espai on

Qualitat.
els nens i nenes gaudeixen del

Respecte a la diversitat.
temps de lleure. Per això, l’Aula vol

Aula verda.
treballar fermament en que així

Vida tranquil·la.
esdevingui.

Il·lusió i innovació permanents.

QUIN PLAER ESMORZAR TRANQUIL·LAMENT!

Des de l’Aula ens comprometem a
______________________________

Els nens i nenes que facin la franja horària complerta podran gaudir
d’una estona tranquil·la per esmorzar.

oferir-vos un servei de qualitat i una
atenció personalitzada tant a nivell
Preu mensual:
organitzatiu com en la relació directe
Franja amb
horària
07:30 a 09:00
les de
famílies.

CAPSES MÀGIQUES DE CREATIVITAT I
EXPERIMENTACIÓ
A mode de racons els nens i nenes cada matí disposaran de diferents
recursos i materials per experimentar individualment o en grup:





Capsa de la pintura i del modelatge.
Capsa del disseny i la construcció.
Capsa dels tallers amb diferents materials de reciclatge.
Capsa dels jocs d’enginy... de forma lúdica i experimental i
dinamitzats per monitors/es.

ESPAI D’ESTUDI I LECTURA
Espai tranquil on podran fer deures, estudiar o llegir en un ambient
relaxat i silenciós.

ESTONETA A L’AIRE LLIURE
Els mesos on el temps ens permet gaudir una estoneta del pati de
l’escola, sortirem de vegades a fer jocs dirigits i d’altres a gaudir una
estoneta de temps de lleure amb els nostres companys i companyes.

5 dies: 36Els
€ /mes
nostres valors són:
4 dies: 29 € /mes
3 dies: 22 € /mes
 Proximitat.
2 dies: 15 € /mes
 Qualitat.
1 dia: 8 € /mes
Esporàdic: 4  Respecte a la diversitat.

 AULA verda.
Franja horària
08:15
a 09:00
 deVida
tranquil·la.
 Il·lusió

i

5 dies: 18 € /mes
4 dies: 15 € /mes permanents.
3 dies:11 € /mes
2 dies: 8 € /mes
1 dia: 4 €Preu
/mes mensual:
Esporàdic: 2

innovació

Es farà un pagament únic de 10 € en
concepte de material en el primer rebut
trimestral. Si el nen o nena realitza la inscripció
7 € es
infants
esporàdic.
(*)
durant el curs
cobrarà
la part proporcional.

(*) Aquest
subjecte
a les
El pagament
de preu
les està
activitats
es farà
trimestralment
mitjançant
rebut
domiciliat
en
següents condicions:
15/09, 15/12 i 15/03.
- Pressupost calculat amb una

No es tornarà l’import trimestral ja carregat. Per a
ràtio
grup d’infants
donar-se de
baixadel
de l’activitat,
s’haurà demínim
notificarde
15 dies abans
del
següent
rebut
trimestral.
10.
Per a que no es considerin dies esporàdics la
Activitats
del 16 de
inscripció ha- de
ser mínimprogramades
d’un mes.

setembre del 2013 al 6 de juny del
(*) Aquest preu està subjecte a les següents
2014.
condicions:
- Pressupost calculat amb una ràtio del grup
d’infants mínim de 15 participants
- Activitats programades del 12 de setembre del
2015 al 21 de juny del 2017.
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TUROTARDES!
Durant la franja horària de tarda de dilluns a dijous de 16:45 a
18:15 h , els nens i nenes del Turonet tindran una estona
tranquil·la per berenar, amb activitats dinamitzades que ens
faran gaudir d’una forma molt divertida de les tardes.

QUIN PLAER BERENAR TRANQUIL·LAMENT!
Els nens i nenes de 16:45 a 17:30 gaudiran d’una estona tranquil·la
per berenar.

RACÓ DE TASTAOLLETES
A partir de les 17:30 fins a les 18:15 es desenvoluparan diferents
activitats lúdiques per a que tots i totes passin una estona d’allò més
divertida.

Els dilluns... UN MÓN DE CONTES
Tots els dilluns a través de diferents gèneres literaris (contes,
poesies, còmics...), inventarem i gaudirem històries i llegendes, que
ens faran descobrir l’apassionant i divertit món de la lectura i
l’escriptura.

Els dimarts... TUROESPORTISTES

Des de l’Aula ens comprometem a oferirvos un servei de qualitat i una atenció
personalitzada tant a nivell organitzatiu
com en la relació directa amb les
famílies.
Els nostres valors són:







Proximitat.
Finalment, no hem d’oblidar que
Qualitat.
l’estona de menjador és un espai on
Respecte a la diversitat.
els nens i nenes gaudeixen del
Aula verda.
temps de lleure. Per això, l’Aula vol
Vida tranquil·la.
treballar fermament en que així
Il·lusió i innovació permanents.
esdevingui.

______________________________
Des de l’Aula ens comprometem a
oferir-vos un servei de qualitat i una
Preu mensual:
atenció personalitzada tant a nivell
Franja organitzatiu
horària de 16:45
com aen18:15
la relació directe
amb les famílies.
4 dies: 40 € /mes
3 dies: 31 € /mes
Els nostres valors són:
2 dies: 22 € /mes
1 dia: 13 € /mes
 Proximitat.
Esporàdic: 4

 Qualitat.
Franja horària
16:45 a 17:30
 deRespecte
a la diversitat.
 AULA verda.
4 dies: 20 € /mes
 Vida tranquil·la.
3 dies:16 € /mes
 Il·lusió
i
innovació
2 dies: 11 € /mes
1 dia: 8 € /mes permanents.
Esporàdic: 2

Córrer, ballar, saltar, fer tombarelles, equilibris, jugar amb cordes i
pilotes...tot això i molt més, per cremar energia les tardes dels
dimarts.

Es farà un pagament únic de 10 € en
mensual:
concepte Preu
de material
en el primer rebut
trimestral. Si el nen o nena realitza la inscripció
durant el curs es cobrarà la part proporcional.

Els dimecres... UN, DOS, TRES....JOCS!

El pagament de les activitats es farà
trimestralment
mitjançant
rebut domiciliat
en
7 € infants
esporàdic.
(*)
01/10, 01/01 i 01/03.

Hi havia una vegada uns nens i nenes d’una escola de Sant Quirze
que els hi encantava jugar i jugar a mil i un jocs (jocs de taula, jocs de
moure’s, jocs de rol, jocs tradicionals, jocs d’altres cultures)... i van
fer dels dimecres un dia molt i molt especial.

(*) Aquest preu està subjecte a les

No es tornarà l’import trimestral ja carregat. Per a
següents
donar-se de
baixa de condicions:
l’activitat, s’haurà de notificar
15 dies abans del següent rebut trimestral.

- Pressupost calculat amb una
Per a que no es considerin dies esporàdics la
ràtio del grup d’infants mínim de
inscripció ha de ser mínim d’un mes.

Els dijous... AMB ULLS D’ARTISTA
Jo de gran vull ser artista i veure i explicar totes les coses maques de
diferents maneres i amb diferents llenguatges... Com ho puc fer??
Doncs els DIJOUS al Turo serà el dia del teatre, la pintura, l’escultura,
el circ, la dansa, la cuina, el cinema... i totes les disciplines que ens
vingui de gust experimentar!
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(*) Aquest preu està subjecte a les següents
condicions:
- Activitats programades del 16 de

setembre del 2013 al 6 de juny del

- Pressupost calculat amb una ràtio del grup
2014.de 12 participants
d’infants mínim

- Activitats programades del 12 de setembre del
2015 al 2 de juny del 2017 ( finalitza un cop s’inicia
la jornada intensiva)

