
ESCOLA LA MAQUINISTA 



CET10 fa VINT anys.
temps. Hem crescut, hem tingut èxits i temps. Hem crescut, hem tingut èxits i 
fracassos... 

Però, sobretot, hem après.

Hem aprés a respectar a tothom i, 
alhora, ser fidels al nostre projecte 
inicial: influir positivament en la 
nostra societat.

CET10 fa VINT anys. Això és molt de 
temps. Hem crescut, hem tingut èxits i temps. Hem crescut, hem tingut èxits i 

Però, sobretot, hem après.

Hem aprés a respectar a tothom i, 
alhora, ser fidels al nostre projecte 

influir positivament en la 
nostra societat.



Us convidem a veure els aspectes 
més destacats des dels nostres 
inicis en el camp del lleure i de 
l’esport en la cronologia següent.

Us convidem a veure els aspectes 
més destacats des dels nostres 
inicis en el camp del lleure i de 
l’esport en la cronologia següent.



























Sabies que havíem fet tot això?Sabies que havíem fet tot això?



Any rere any, hem après de les 
nostres experiències i hem 
progressat durant tot aquest 
temps, dedicant més motivació, 
recursos i esforç en el món de 
l’esport i del lleure.



CET10 va prendre una nova forma amb la 
constitució de la Fundació CET10, una einaconstitució de la Fundació CET10, una eina
que permet portar el nostre sentit social 
fundacional a noves cotes, per continuar
treballant amb les escoles, amb les 
administracions públiques i entitats del sector 
educatiu, i també per ampliar la nostra tasca
fins a altres projectes i agents socials on calgui
la promoció esportiva i de lleure en favor de la 
infància i els joves.

www.fundaciocet10.orgwww.fundaciocet10.org

del sector 

calgui
en favor de la 



Treballem en base a dues línies principals: l’esport i el lleure
sense esport.

/ Esport i lleure: el nostre equip de més de 200 monitors / Esport i lleure: el nostre equip de més de 200 monitors 
amb 40 escoles i centres educatius per a més de 4.000 famílies
activitats d’esport i lleure, ideades des d’una vessant educativa
pedagogs i educadors. La nostra tasca incideix en diferents

/ Esport a l’escola
/ Seccions esportives
/ Activitats de lleure
/ Serveis escolars
/ Centre de formació

/ Cap infant sense esport: promou l’esport entre tots els
no hi tenen accés per motius de salut i/o discriminació. Elsno hi tenen accés per motius de salut i/o discriminació. Els

/ Activitat física i esport per a nens, nenes i jovent amb malalties
/ Integració mitjançant l’esport i el lleure
/ Formació i promoció de l’esport per a tothom

lleure i el projecte Cap infant 

de 200 monitors i educadors treballende 200 monitors i educadors treballen
famílies, oferint les nostres

educativa i creades per 
diferents àrees:

els nens, nenes i joves que
Els eixos de treball són:Els eixos de treball són:

malalties infantils





A CET10 imaginem les nostres 
activitats pensant en la diversió i 
entreteniment com agrada als entreteniment com agrada als 
nens/es però sempre sota una 
vessant educativa com esperen els 
pares

Seguint aquest compromís, per a aquest estiu oferim un 
ampli ventall d’activitats de lleure que tenen com a base un 
aprenentatge actiu, on els nens i joves són els 
protagonistes. Com cada any, les activitats protagonistes. Com cada any, les activitats 
colònies, estades, campus, entre d’altres
per la figura del responsable d’activitats educatives en el 
lleure i recolzades pels directors/es i l’equip de monitors, 
principal actiu de les campanyes que presentem.

A CET10 imaginem les nostres 
activitats pensant en la diversió i 
entreteniment com agrada als entreteniment com agrada als 
nens/es però sempre sota una 
vessant educativa com esperen els 

Seguint aquest compromís, per a aquest estiu oferim un 
ampli ventall d’activitats de lleure que tenen com a base un 
aprenentatge actiu, on els nens i joves són els 
protagonistes. Com cada any, les activitats -casals, protagonistes. Com cada any, les activitats -casals, 
colònies, estades, campus, entre d’altres- estan liderades 
per la figura del responsable d’activitats educatives en el 
lleure i recolzades pels directors/es i l’equip de monitors, 
principal actiu de les campanyes que presentem.



Us presentem la proposta d’aquest any amb il·lusió i ganes de Us presentem la proposta d’aquest any amb il·lusió i ganes de 
créixer al costat dels nens i joves amb qui compartim les 
activitats. 

Ensenyant valors educatius i 
fomentant l’esport i el lleure, sempre 
tenim present la realitat de cada 
escola i ens adaptem a les vostres 
necessitats.necessitats.

Desitgem que us agradi el que us espera aquest estiu 2015!

Us presentem la proposta d’aquest any amb il·lusió i ganes de Us presentem la proposta d’aquest any amb il·lusió i ganes de 
créixer al costat dels nens i joves amb qui compartim les 

Ensenyant valors educatius i 
fomentant l’esport i el lleure, sempre 
tenim present la realitat de cada 
escola i ens adaptem a les vostres 

Desitgem que us agradi el que us espera aquest estiu 2015!



Comencem!Comencem!



Els objectius.
• Crear un entorn on a través del joc s’afavoreixi el desenvolupament integral del 
nen/a.

• Fomentar valors útils per la persona i la convivència amb els altres.

• Afavorir l’acceptació i compliment d’unes normes bàsiques de convivència i de les 
activitats.

• Respectar el dret a la diferència i la diversitat.• Respectar el dret a la diferència i la diversitat.

• Promoure el respecte pel nostre entorn.

• Estimular l’expressió de sentiments.

• Potenciar l’assoliment de noves habilitats.

• Descobrir noves formes d’entreteniment a través del joc, l’expressió i la convivència

•Despertar el interès per la pràctica esportiva com a hàbit saludable.

•Potenciar l’assoliment de noves habilitats.

Crear un entorn on a través del joc s’afavoreixi el desenvolupament integral del 

Afavorir l’acceptació i compliment d’unes normes bàsiques de convivència i de les 

Descobrir noves formes d’entreteniment a través del joc, l’expressió i la convivència



Casal infantil ’15

Super herois

Adreçat als infants d’educació infantil. 

Serem Super herois! Actuarem amb tots els nostres poders!

Aquest estiu, donarem el millor de nosaltres mateixos per gaudir 
d’un estiu ple d’aventures i diversió! Ens inscriurem a un seguit 
d’acadèmies especials per aconseguir

DATES

Casal infantil ’15

Super herois, passem a l’acció!

Adreçat als infants d’educació infantil. 

Serem Super herois! Actuarem amb tots els nostres poders!

Aquest estiu, donarem el millor de nosaltres mateixos per gaudir 
d’un estiu ple d’aventures i diversió! Ens inscriurem a un seguit 
d’acadèmies especials per aconseguir-ho!

Del 22 de juny...

... al 31 de juliol

I...al setembre continuem



Casal infantil ’15
Super herois, passem a l’acció!

EL CENTRE D’INTERÈS

SETMANA 6: 
Acadèmia del 
circ CIRCUS 
SCHOOL

SETMANA 5: 
Acadèmia de 

talents 
TALENT’S
ACADEMY

, passem a l’acció!

EL CENTRE D’INTERÈS

SETMANA 1: 
Acadèmia del 

SETEMBRE: 
Acadèmia 
esportiva 

Acadèmia del 
riure SUPER-

LAUGH

SETMANA 2: 
Acadèmia de 
la dansa 
STEP-BY-
STEP

SETMANA 6: 
Acadèmia del 
circ CIRCUS 

esportiva 
OLIMPIC 
ACADEMY

SETMANA 3: 
Acadèmia de 
l’art THE 
POWER OF 
MUSIC

SETMANA 4: 
Acadèmia de 
l’estima CARE 
ACADEMY

SETMANA 5: 
Acadèmia de 

talents 
TALENT’S
ACADEMY



Casal infantil ’15
Super herois, passem a l’acció!

ACTIVITATS PROGRAMADES

TIPOLOGIA TIPOLOGIA 
ACTIVITATS 
D’EDUCACIÓ 

EN EL LLEURE

EXCURSIONS 
DE TOT EL DIA

NIT AL CASAL

, passem a l’acció!

ACTIVITATS PROGRAMADES

• ManualitatsTIPOLOGIA • Manualitats

• Jocs d’expressió corporal i psicomotricitat

• Jocs d’aigua

• Sortides de matí al parc

• Sortides a la piscina

TIPOLOGIA 
ACTIVITATS 
D’EDUCACIÓ 

EN EL LLEURE

• Setmana del 6 de juliol: tot el dia al Parc Francesc 
Macià de Malgrat de Mar.

• Setmana del 20 de juliol: tot el dia a la Bassa de St
Oleguer (Sabadell).

EXCURSIONS 
DE TOT EL DIA

• Soparem, jugarem i dormirem TOTS junts una nit a 
l’escola!

• El dijous 16 de juliol!
NIT AL CASAL



Els imports...
PREUS SETMANALS: torn de 2 dies

ACOLLIDA : 5.00 Euros

De 9:00h a 13:00h 60.00 Euros 24.00 Euros

De 9:00 a 15:00h 92.00 Euros 36.80 EurosDe 9:00 a 15:00h 92.00 Euros 36.80 Euros

De 9:00 a 17:00h 107.00 Euros 42.80 Euros

ELS TIQUETS ESPORÀDICS per a dies puntuals

DIA ESPORÀDIC (que no hi hagi sortida): 25,00 Euros

ACOLLIDA 3,00 Euros

LES AMPLIACIONS:

-De 13h a 15:00 5.50 Euros
-De 13h a 17:00 11.00 Euros
-De 15h a 17:00 9.00 Euros

ELS DESCOMPTES

�Inscripció 4 torns casal, 5% de descompte.

Què inclou?
• Reunions informatives i inscripcions al centre i/o on-
line.

• Gestió d’ajuts i beques de l’Ajuntament de BCN.

• Assegurança de responsabilitat civil i accidents que
dona cobertura a cadascun dels infants inscrits.dona cobertura a cadascun dels infants inscrits.

• Trasllats en autocar per l’alumnat d’educació infantil
i grans desplaçaments d’educació primària.

• Informació del casal: al centre i a la web.

• Accés a les fotografies més rellevants del dia a la
web.

• Consulta diària de la programació al web.

• Director/a de lleure en contacte directe amb les
famílies diàriament. Deslliurat de grup a partir de
aproximadament 90-100 infants inscrits.aproximadament 90-100 infants inscrits.

• Monitors titulats (ràtio 1/10) i especialistes de
cadascuna de les especialitats, que tindran el suport
dels monitors en pràctiques

• Una samarreta per cada dues setmanes inscrites.

Amb la col·laboració de 
Make it up-Babel Languages



Casal esportiu ’15
Esports alternatius per als més Esports alternatius per als més 
curiosos

Adreçat 

El Casal
alternatius

Cada dia
programació

DATES

Casal esportiu ’15
Esports alternatius per als més Esports alternatius per als més 
curiosos

Adreçat als infants d’educació primària

Esportiu ofereix la possibilitat de conèixer esports
alternatius i poc coneguts, als més curiosos.

dia els infants realitzaran una activitat de la
programació en anglès.

Del 22 de juny...

... al 31 de juliol

I...al setembre continuem



ELS ESPORTS QUE HI PRACTICAREM

Casal esportiu ’15
Esports alternatius per als més curiosos

SETMANA 6: 

Atletisme

SETMANA 5:

Ball s moderns: 
zumba
balls llatins...

ELS ESPORTS QUE HI PRACTICAREM

Esports alternatius per als més curiosos

SETMANA 1: 

Esports on s’hi 
SETEMBRE: 

Esports amb Esports on s’hi 
treballa la 

punteria: bitlles, 
petanca, curling,...

SETMANA 2: 

Voleibol en les 
variants de 
pista i platja

SETMANA 6: 

Atletisme

Esports amb 
pilota, sobre 

rodes i 
cooperatius

SETMANA 3: 
Curses 

d’orientació

SETMANA 4:

Rugby 
adaptat

SETMANA 5:

Ball s moderns: 
zumba, hip hop, 
balls llatins...



ACTIVITATS PROGRAMADES

Casal esportiu ’15
Esports alternatius per als més curiosos

TIPOLOGIA 
ACTIVITATS ACTIVITATS 
D’EDUCACIÓ 

EN EL LLEURE

EXCURSIONS 
DE TOT EL DIA

NIT AL CASAL

ACTIVITATS PROGRAMADES

Esports alternatius per als més curiosos

• Jocs cooperatius

• Jocs d’aigua
TIPOLOGIA 

ACTIVITATS • Practica de la modalitat setmanal

• Sortides de matí al parc

• Sortides a la piscina

• Sortides a la platja

ACTIVITATS 
D’EDUCACIÓ 

EN EL LLEURE

• Setmana del 6 de juliol: tot el dia a 
realitzar una cursa d’orientació i gin cama 
d’habilitats a la muntanya.

• Setmana del 20 de juliol: tot el dia al parc 
aquàtic Illa Fantasia.

EXCURSIONS 
DE TOT EL DIA

• Soparem, jugarem i dormirem TOTS junts 
una nit a l’escola!NIT AL CASAL



Els imports...
PREUS SETMANALS: torn de 2 dies

ACOLLIDA : 5.00 Euros

De 9:00h a 13:00h 60.00 Euros 24.00 Euros

De 9:00 a 15:00h 92.00 Euros 36.80 EurosDe 9:00 a 15:00h 92.00 Euros 36.80 Euros

De 9:00 a 17:00h 107.00 Euros 42.80 Euros

ELS TIQUETS ESPORÀDICS per a dies puntuals

DIA ESPORÀDIC (que no hi hagi sortida): 25,00 Euros

ACOLLIDA 3,00 Euros

LES AMPLIACIONS:

-De 13h a 15:00 5.50 Euros
-De 13h a 17:00 11.00 Euros
-De 15h a 17:00 9.00 Euros

ELS DESCOMPTES

�Inscripció 4 torns casal, 5% de descompte

Què inclou?
• Reunions informatives i inscripcions al centre i/o on-
line.

• Gestió d’ajuts i beques de l’Ajuntament de BCN.

• Assegurança de responsabilitat civil i accidents que
dona cobertura a cadascun dels infants inscrits.dona cobertura a cadascun dels infants inscrits.

• Trasllats en autocar per l’alumnat d’educació infantil
i grans desplaçaments d’educació primària.

• Informació del casal: al centre i a la web.

• Accés a les fotografies més rellevants del dia a la
web.

• Consulta diària de la programació al web.

• Director/a de lleure en contacte directe amb les
famílies diàriament. Deslliurat de grup a partir de
aproximadament 90-100 infants inscrits.aproximadament 90-100 infants inscrits.

• Monitors titulats (ràtio 1/10) i especialistes de
cadascuna de les especialitats, que tindran el suport
dels monitors en pràctiques

• Una samarreta per cada dues setmanes inscrites.

Amb la col·laboració de 
Make it up-Babel Languages



Què us ha 

semblat?



Com sabeu, ens adaptem a les noves necessitats

el màxim detall:

necessitats de pares, mares i famílies i us informem amb



Teniu dubtes?

Pregunteu al nostrePregunteu al nostre
equip!




