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Presentació  
 

Closques és una empresa de caire educatiu, especialitzada en la gestió i 

organització d’ activitats educatives en el temps de lleure. Closques neix 

l’any 2010 de la mà d’un grup de professionals del món educatiu amb la 

intenció de donar un nou impuls dins l’educació en el lleure. 

El nostre és un projecte educatiu i de lleure que neix per donar resposta a les 

necessitats d’oci de nens i nenes i com a eina de conciliació familiar i laboral 

per a les famílies de Centres d’Educació Infantil i Primària, tant durant el curs 

escolar com durant els mesos d'estiu. Oferim una proposta amplia i 

diversificada d’activitats educatives, a traves de les quals intentem donar 

resposta a totes aquells interessos i necessitats que sorgeixen analitzant la 

demanda actual. Treballem en aquest camp elaborant programes, 

animacions, tallers, casals, menjadors i tot un seguit d’activitats educatives 

per a les escoles, AFAS, famílies, etc.   
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Els objectius de la nostra entitat són: 

- Oferir un servei d’alta qualitat, complint sempre amb la legislació i les 

normes que regeixen el món del lleure infantil.                                        

- Mostrar el màxim de transparència en la nostra gestió, garantint la 

igualtat de tracte a tots els membres de la comunitat educativa que 

conforma l’escola.  

- Actuar en sintonia amb el model educatiu de l’escola, és per això que el 

model de centre queda integrat en el plantejament d’activitats i filosofia 

de la nostra entitat. En aquest sentit, volem complementar el projecte 

educatiu de l’escola, tot identificant, conjuntament amb l’equip directiu i 

l’ AFA, aquelles àrees en les que el plantejament de lleure es 

correspon amb la missió, la visió i els valors del projecte.  

- Apostar per la innovació amb noves propostes d’activitats 

extraescolars, activitats per als casals i pels menjadors, que pensem 

que puguin ser adequades a les necessitats i interessos dels nens i 

nenes de l’escola.  

- Treballar sempre amb el màxim d’il·lusió i empenta, colze amb colze 

amb tota la comunitat educativa per a poder ajustar-nos al màxim a les 

seves necessitats i conveniències.  

- El coneixement i amor al país: costums, història, manera de ser, gent i 

terres... 

- Fomentar la responsabilitat, els hàbits d’higiene personals i col·lectius. 

- Habituar-los i sensibilitzar-los a respectar els companys, l’entorn i el 

conjunt de normes de funcionament intern. 
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- Obtenir el sentit de la vida en comunitat i fer-los conviure amb 

sinceritat, tacte, paciència, tolerància, acceptació, obertura, integració... 

- Estimular la capacitat creativa i cooperativa dels infants, fent-los 

responsables i participatius en els treballs d’equip. 

- Tenir auto coneixement per ser capaç de reflexionar i                              

d’ interioritzar. 
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Projecte Educatiu 

El projecte educatiu de Closques està basat en actituds i valors d' integració i 

pluralitat.  

L'’objectiu de les activitats,  que oferirà tant a les extraescolars, menjadors,  

com en els casals,  no consisteix únicament en contribuir a la formació dels 

infants, sinó fer-ho de manera divertida, sense oblidar que s’està actuant en el 

temps lliure dels nens i nenes i que aquests necessiten també una mica 

d’esbarjo després de la jornada escolar i/o del curs. 

L’elaboració del programa d’activitats es farà seguint les recomanacions de       

l' AFA i de l’Escola, atenent als seus interessos i necessitats, i estant oberts en 

tot moment a noves propostes. 

- 

- 

- 

- 

- 
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Projecte específic temps de migdia 

 

El menjador escolar és una estructura de suport que neix per donar resposta a les 

necessitats familiars actuals; té un marcat component social i d’aprenentatge. És un 

espai educatiu centrat en l’educació no formal on els continguts actitudinals 

relacionats amb la higiene, l’alimentació, les relacions socials i temps lliure són la 

base del nostre treball. Té una doble vessant: el servei de menjador fent referència a 

l’alimentació; i el servei d’atenció educativa abans, durant i després de l’àpat. La 

nostra tasca en l’espai de temps lliure, es basa en el lleure lliure on nosaltres oferim 

un seguit de recursos lúdics, però són els alumnes  qui trien en que volen participar. 

 

 

 

 

Línies generals del projecte menjador 
 

● Oferim un servei de menjador de qualitat. 

● Busquem  que l’infant que fa ús de l’espai migdia tingui cobertes totes les 

necessitats . 

● L’eix vertebrador del projecte és oferir un servei on l’infant sigui el 

protagonista del seu temps lliure dins l’espai de menjador i, acompanyar-lo en 

la seva  educació alimentària.  
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 Objectius dins l’espai de menjador 
 
 
Els moments de l’àpat són espais d’aprenentatge de continguts cognitius, 

procedimentals i actitudinals. Tenint present aquests aspectes ens proposem 

treballar: 

 

A nivell cognitiu: 

 

- Fomentar la necessitat d’una dieta variada i equilibrada. 

- Fomentar l’educació ambiental a partir del reciclatge. 

- Desenvolupar l’autonomia de cada alumne. 

- Comprendre la importància de la higiene abans i després de l’àpat pel 

benestar personal. 

- Promoure l’adaptació de l’alumnat a la diversitat dels menús. 

 

A nivell procedimental: 

 

- Treballar la importància d’una bona postura corporal durant l’àpat. 

- Acompanyar al bon ús dels coberts.  

- Adquirir i posar en pràctica els hàbits higiènics abans i després de 

l’àpat. 

- Acompanyar a la presentació de nous aliments i la ingesta d’aquests, 

sempre tenint present les necessitats individuals de cada alumne. 

 

A nivell actitudinal: 

 

- Propiciar un ambient agradable dins el menjador que afavoreixi una 

bona sobretaula. 

- Acceptar les normes de convivència establertes durant els àpats. 
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Objectius a l’espai de lleure 
 

Tenint present els aspectes intel·lectuals, maduratius, psicomotrius i socials dels 

alumnes, i els valors socials, relacionals i afectius que té el joc, ens plantegem: 

 

- Oferir diverses activitats de lleure durant el servei de menjador, obertes a la 

participació de qualsevol alumne que faci ús del servei. 

- Crear espais amb ambients relaxats però actius, on la motivació i l’estímul 

actuïn com a eixos vertebradors de les propostes que es portin a terme. 

- Convidar-los a participar de les dinàmiques. 

- Crear espais a partir de les propostes i demandes dels infants. 

- Revisar i actualitzar els racons de jocs tenint present els usos i necessitats 

dels infants. 

- Planificar i dur a terme activitats específiques tenint present dates i festivitats 

com ara la castanyada, carnestoltes o Sant Jordi. 

- Oferir recursos materials variats i de qualitat. 

- Acompanyar als alumnes en el seu procés de decisió de l’ús del seu temps 

lliure dins l’espai migdia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Closques Serveis Educatius i de Lleure, s.l. 
www.closques.cat 
closques@closques.cat 

10 

Com ho treballem 

 

Partint dels objectius marcats, i seguint amb la premissa que cada infant és el 

protagonista del seu temps lliure, creiem que la millor manera de portar-ho a terme 

és: 

- Propiciar moments on ells puguin dur a terme les seves propostes 

 

- A partir de contes, o dinàmiques presentem als més petits els aliments nous. 

 

- Conscienciar als infants sobre la importància d’una bona alimentació a partir 

de recursos lúdics i dinàmiques. 

 

- Respectar els ritmes de menjar de cada infant. 

 

Tot això ho fem seguint la base d’una escolta activa i el respecte vers les 

preferències dels infants del servei de l’espai migdia. 

Les monitores de P4 d’enguany i que estan guiant els espais lúdics ho fan 

exclusivament en llengua anglesa. 

 

Aquest curs 2018-2019, els espais que creem i que estaran a disposició de tots els 

alumnes que fan ús de l’espai migdia són: 

 

ESPAI JOC LLIURE 

Espai situat habitualment a l’exterior, on oferirem material variable, com pilotes, 

cordes, cubells, guixos, capses variades, etc, amb l’objectiu que els nens i nenes 

que hi participin puguin triar i jugar amb el que prefereixin.  
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MINI-MONS 

Espai destinat al món creatiu i imaginari dels infants. A partir de peces soltes, de 

diferents àmbits, i a la mà dels infants, es busca que a partir del joc desenvolupin el 

pensament creatiu i divergent propi de la infància. 

 
CREATIVITY 

Espai plàstic on podran crear les seves peces artístiques de manera lliure. L’activitat 

serà completament autònoma, els alumnes podran desenvolupar tot tipus d’obres 

d’art amb el material plàstic que disposarà l’espai: pintures, colors, ceres, taps, 

material reciclat, fulls,etc.  

 

 
CONTACONTES  

Els divendres, destinarem un espai per realitzar el contacontes. A partir de l’ajuda 

dels nens i nenes que participin d’aquest espai, el monitor els hi explicarà un conte 

col·laboratiu. Expressions, frases fetes i noves paraules seran apreses mentre entre 

tots expliquen històries. 
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L’equip de monitors 

Les persones que formen part del nostre projecte són part fonamental de la 

nostra empresa. És per això, que contem amb el personal qualificat per 

realitzar qualsevol tipus d’activitat. 

Des de Closques creiem que un bon equip de monitors es crea a partir de personal 

preparat per la tasca, engrescat amb el projecte i predisposat a seguir aprenent dia a 

dia amb els infants i el centre. És per això que oferim un  equip de monitors que: 

- Disposin del títol de monitor de lleure 

- Siguin treballadors polivalents 

- Coneixedors del projecte 

- Resolutius 

- Empàtics 

- Que realitzin una  formació permanent durant el curs 

 

En cas de tenir personal subrogat: 

- Se’ls oferirà formació a l’ inici del curs per tal de que coneguin el projecte. 

- Rebran formació permanent durant el curs 

 

 

Estaran previstes reunions periòdiques entre monitors i coordinadors amb la direcció 

de l’escola per al millor funcionament i organització dels diferents aspectes de les 

activitats, fer seguiment i anar avaluant el seu funcionament. 
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Protocols  d’ Actuació en cas de ... 

- Prendre medicaments: només es donaran amb recepta mèdica i amb autorització 

signada dels pares, indicant la dosi i l’hora a la que s’ha de prendre. 

- D’accident, cop, ferida:  en cas de ferida lleu, els monitors procediran a netejar-la 

i aplicaran les pertinents tiretes. Davant accidents més importants, s’aplicarà el 

protocol habitual de l’escola i es procedirà a l’avís als pares i l’acompanyament al 

centre sanitaris si es requerís amb urgència.  Els monitors aplicaran només aigua a 

les ferides i posaran tiretes.  

- Evacuació d’emergència: tots els nostres coordinadors i monitors  estaran 

assabentats del pla d’evacuació del centre.   

- 
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-  Gestió  i Administració 

Closques s’encarregarà de la gestió de cobraments de rebuts de l’activitat del temps 

de migdia: 

D’acord amb la legislació vigent, Closques comptarà amb una assegurança de 

responsabilitat civil i d’accidents (Segurcaixa), i les seves actuacions estaran sempre 

emmarcades dins l’àmbit del nou conveni d’Educació en el Lleure. 

 

Totes les famílies es podran adreçar per qualsevol dubte o aclariment 

presencialment al coordinador del temps de migdia dins l’horari d’atenció o bé per 

correu electrònic específic del temps de migdia de l’escola. 
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Recull de propostes de lleure i espais  
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CONTActe  
 

CLOSQUES SERVEIS EDUCATIUS I DE LLEURE, S.L. 

Organització de temps de migdia, casals i extraescolars 

Telèfon: 644.215.111       Marta Jara Ramis 

closques@closques.cat 

Web:  www.closques.cat 

 

Coordinadora escola Anglesola:   Yolanda Carbó 

Correu electrònic:    anglesola@closques.cat 
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