–
● DADES GENERALS DEL CASAL

● EIX DE CONTINGUTS
● ESPAIS DEL CASAL

● ACTIVITATS DIÀRIES
● SERVEIS
● NORMATIVA
● CANALS D’INFORMACIÓ
● MATERIAL QUE INCLOU EL CASAL

● PREU DEL CASAL I DELS SERVEIS

–
Lloc
• Escola Joan Juncadella.

Inici

• Dilluns 29 de Juny.

Finalització

• Divendres 31 de Juliol.

Setmanes Opcionals

• Setmana de Sant Joan del 22 al 26 de juny.

• Setmanes del 3 al 14 d’agost.

Alumnes

–

• Educació Infantil. De P3 a P5.
• Educació Primària. De 1r a 6è

Horaris del Casal

• 8 a 9 h Servei d’acollida de matí
• 9 a 14 h Horari casal de matí

• 14 a 16 h Servei de menjador i activitats de tard

Estructura Setmanal
• Divendres. Piscina

• Dimecres. Sortida o Activitat lúdica a l’escola.
• Dilluns, Dimarts i Dijous. Activitats a l’escola.

El planeta ja no pot esperar més i volem que
aquest Casal signifiqui l’Estiu del canvi. Només la
lluita contra el canvi climàtic pot revertir la
situació actual. On millor que en el Casal d’Estiu
per treballar tots els conceptes referents a les
actituds i valors que faran falta.
Aquest any ens endinsarem dins la vida d'un Gran
Xaman que té sota el seu poder els 4 elements:
Aire, foc, terra i aigua
Encara que és molt jove, diu que ha arribat el
moment de retirar-se i vol que l'ajudem a trobar el
seu deixeble per fer perdurar la força dels 4
elements.

El primer dia de Casal ens visitarà el
Gran Xaman, que ens demanarà la
nostra ajuda per buscar el seu pròxim
deixeble que domini l’harmonia dels 4
elements.

Cada setmana apareixerà un personatge
que vol aconseguir els 4 poders, però no
serà gens fàcil. El Xaman, decebut, veu
que cada aprenent només demostra
l’honor d’un dels elements, i per tant no
aconsegueix el poder complert d’un gran
xaman.

L’ùltima setmana, el Gran Xaman arriba a la
conclusió que realment és possible una
harmonia superior. Amb la unió i el treball en
equip dels 4 deixebles mantindran la Terra
sana i equilibrada.
Hauran de treballar tots/es 4 conjuntament,
per conscienciar a la gent a lluitar contra el
canvi climàtic.
Es treballarà amb el màxim de material reciclat, per
començar a conscienciar amb el canvi climàtic.
Cada setmana les activitats aniran relacionades amb el
centre d'interès del casal.
Farem treballs manuals, gimcanes, jocs, esports i sortides.

Setmana I

Coneixem al gran Xaman i el 1r element (l’aire)
•
•

Activitats. Decoració de l’escola, fer un estel, el
decorrem i el farem volar.
Setmana. Del 29 de juny al 3 de juliol.

L’aigua el 2n element

Setmana II

• Activitats. Gimcana d’aigua, construïm el nostre vaixell amb material
reciclat!
• Setmana. Del 6 al 10 de juliol.
• Sortida. A la Platja del Prat

Setmana III

La Terra el 3r element

• Activitats. Decoració de testos, construïm l’hotel d’insectes!
• Setmana. Del 13 al 17 de juliol.
• Sortida. Nova Fita (Cursa d’orientació)

El foc 4t element

Setmana IV

• Activitats. Fem la nostra cinta pel cap, preparar un calder per
cremar els mals auguris, construïm el nostre Tòtem.
• Sortida. Inflables o llits elàstics.
• Setmana. Del 20 al 17 24 juliol.

Setmana V

La Festa Jubilació del Gran Xaman!

• Activitats. Festa amb les famílies, gimcana fina!
• Setmana. Del 27 al 31 juliol.
• Sortida. Circuit de bikes i unicicles elèctrics

Setmanes

Setmanes Opcionals
•
•
•

Activitats. Treballs Manuals, gimcanes d’aigua...
Setmana. Del 22 al 26 juny.
Setamanes del 3 al 14 d’agost.

Per poder realitzar el Casal, es faria ús dels següents espais.

Escola Joan Juncadella.
• Aula adaptada Educació Infantil (Mobiliari, WC…)

• Aula adaptada Educació Primària (Mobiliari, WC…)
• Pistes exteriors.
• Menjador.

• Gimnàs Interior
• Piscina
• Piscina d’Estiu “La Blava” (Sant Vicenç dels Horts).
Per desplaçar-nos a totes les sortides,
sempre serà amb servei d’autocar.

Un dia de Casal es divideix en franges horàries.

Monitors:

En el següent quadre-exemple, podeu veure

Inici

la divisió que proposem.
Tindrem en compte fer activitats més
relaxades en hores de més calor.
DIA
Dia de
Piscina i
Remullada
DIA
Dia de
sortida

COSES QUE CAL PORTAR
Samarreta del casal, esmorzar, aigua, gorra, tovallola,
xancletes, banyador, crema solar i muda per canviar-se.
COSES QUE CAL PORTAR
Samarreta del casal, esmorzar, aigua, gorra.

Primaria
Final

29

30

1

2

3

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

RECEPCIÓ

8.00 9.00
9.00

9.30

9.30 10.00
10.00 10.30
10.30 11.30

ACO LLIDA MATI
RECEPCIÓ

RECEPCIÓ

RECEPCIÓ

RECEPCIÓ

JOCS DE

DECORAREM

JOCS DE

DECOREM

PRESETNACIÓ

L'ESCOLA

COHESIÓ

L'ESCOLA

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

11.30 12.00
12.00 12.30

PRESETNACIÓ

FEM EL NOSTRE

CENTRE INTERES

ESTEL AMB

12.30 13.00
13.00 13.30
13.30 14.00

PISCINA

GIMCANA

MATERIAL

GIMCANA

D'AIGUA

RECICLITAT

D'AIGUA

DECORAREM
L'ESCOLA

DIA

COSES QUE CAL PORTAR

14.00 15.00

DINAR

Cada dia

Esmorzar, aigua, gorra.

15.00 16.00

JOCS DE TAULA

ENS REMULLEM!
DINAR
TALLER DE
PINTURA

DINAR
PELICULA

FOTO DE GRUP
DINAR
TALLER DE
PINTURA

DINAR
JOCS

Oferim a les famílies 2 serveis complementaris al Casal.
• SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL.

El Servei d’Acollida Matinal es desenvoluparà de 8 a 9 h. Es podrà fer ús
del servei de forma fixa (tota la setmana) o de forma puntual (un dia
puntual). Per fer ús del servei de forma fixa, haurà de constar al full
d’inscripció. En el cas d’ús esporàdic, només caldrà deixar a l’alumne/a el
dia que s’utilitza i pagar el servei a el/la coordinador/a.

Oferim a les famílies 2 serveis complementaris al Casal.
• SERVEI DE MENJADOR I ACTIVITATS DE TARDA.

El Servei de Menjador es realitzarà mitjançant càtering transportat. El
menú consistirà en un primer plat, segon plat, postres, aigua i pa. El/la
coordinador/a del Casal vetllarà pel bon funcionament del servei, i
comptarà amb els monitors del Casal necessaris per donar servei durant el
dinar. Els dies de sortida, el servei de menjador prepararà els pícnics.

Ràtio
• Els grups seran de 10 infants i un monitor/a, sempre serà el mateix.
• La ràtio és menys flexible. Segons el decret, hi ha un escalat d'infants per
monitor en què marca el salt a la necessitat d'un nou referent.

El dia a dia

• Cada dia s'haurà de prendre la temperatura a tots els infants a l'entrada i fer un registre de
cada infant.
• Les entrades i sortides, hauran de ser esglaonades. Al poder ser, per diferents accessos

Sortides

• Les excursions i dies de piscina, es podran realitzar tal com estaven programades, quedem a
l'espera, del que ens informin els organitzadors de les mateixes.
• Realitzarem activitats dins del centre, (tipus espectacle / dinàmica). Sempre vetllar per
mantenir les distàncies de seguretat.
• La normativa demana que es prioritzi activitats en les zones de baix risc de contagi o zones
lliures de coronavirus (també anomenades zones verdes).

Monitors/es

• Creació de la figura de "Responsable de seguretat i higiene". S'indica que Salut Pública
(mitjançant el CAP de referencia), participarà de la formació dels responsables de seguretat i
higiene.
• Tot l'equip de monitors caldrà dotar-lo d'EPI's (guants i mascaretes).
• A nivell organitzatiu, comptem amb el factor de risc des del punt de vista de baixes mèdiques
de l'equip de treball, amb motiu de possibles contagis.

Higiene centre escolar

• Haurem de tenir dispensadors amb sabó i paper d'eixugar mans. També l'equip haurà de
disposar de solucions hidroalcohòliques per aplicar de forma periòdica.
• Les escoles hauran de ser desinfectades 3 cops al dia, per l'equip de neteja.

Higiene centre escolar

• Haurem de sol·licitar més espais als centres escolars per realitzar les activitats.
• Caldrà adaptar el protocol d'evacuació / confinament amb la premissa de mantenir la
distància de seguretat.

Infants
• Tots els infants hauran de tenir mascaretes, per poder utilitzar-les en el cas de no poder

mantenir la distància de seguretat, a càrrec de les famílies (per exemple, autocars).
• Calendari de vacunes actualitzat com a requisit a presentar conjuntament amb el formulari.
• El tutor/a legal, ha de signar una declaració responsable, que l'infant / adolescent reuneix els
requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les
circumstàncies i risc que comporta. També, hi hauran descrites les polítiques de cancel·lació.

Creació d’un blog on cada setmana
anirem penjant les activitats que
anirem fent cada dia.

Al Canal de YouTube, penjarem
un vídeos de les activitats,
piscina i excursions i els millors
moments.

Per les activitats del dia crearem
un Instagram
tindrem actualitzacions diàries.

El Telèfon i correu
electrònic ens servirà de
contacte amb el/a
director/a del casal.

PER A TOTS ELS INSCRITS A QUALSEVOL OPCIÓ DEL CASAL.
• Gorra.
• Samarreta tècnica del Casal.
• Polsera identificativa per les sortides.
PER A INSCRITS A 4 o 5 SETMANES DEL CASAL
• Gorra.

• 2 Samarretes tècniques del Casal.
• Polsera identificativa per les sortides.
• Motxilla de cordes.

PREUS CASAL D'ESTIU 2020
1 SETMANA MATINS (9 A 14H)

64 €

TOT EL CASAL MATINS

280 €

1 SETMANA AMB MENJAJOR (9 A 16.00 H)

100 €

TOT EL CASAL AMB MENJADOR (9 A 16.00 H)

445 €

ACOLLIDA PUNTUAL

4€

ACOLLIDA SETMANAL

12 €

MENJADOR PUNTUAL + CASAL TARDA
• 10% descompte a aplicar al segon germà.

9€

SETMANA DEL 22 AL 26 DE JUNY (SETMANA DE 4 DIES)
1 SETMANA MATINS (9 A 14H)

52 €

1 SETMANA AMB MENJAJOR (9 A 16.00 H)

81 €

1 SETMANA MATINS (9 A 14H)

64 €

SETMANA DEL 3 AL 7 D’AGOST

1 SETMANA AMB MENJAJOR (9 A 16.00 H)

SETMANA DEL 1 0 AL 14 D’AGOST

1 SETMANA MATINS (9 A 14H)
1 SETMANA AMB MENJAJOR (9 A 16.00 H)

100 €

64 €
100 €

•

Monitors contractats amb alta a la S.S.

•

Garantim el compliment de la NOVA NORMATIVA que marca Generalitat de Catalunya, Decret
267/2016, de 5 de juliol.

•

Mútua d’accidents

è
● Casal

de Matí: Nombre alumnes/as mínim de 40 de mitja setmanal.

● Menjador
● Període

i Tarda: Nombre alumnes/as mínim de 20 de mitja setmanal.

d’inscripcions: Del 1 al 5 de Juny. Al tancar el període d’inscripcions, es

valorarà la realització del Casal
● Educació
i les edats.

Infantil / Primària:

El grup podrà dividir segon el nombre d’inscrits

Pagament del total del casal. Fins 15 juny.
Primer dia de casal. Dilluns 22 o Dilluns 29 de juny.
Es donarà la informació i programció. Via correu.
Cal anar amb roba còmode. Roba esportiva i bambes o sabatilles
lligades.

Ed. Infantil. Muda de recanvi amb nom.
Tot els dilluns. Es farà arribar el planing de tota la setmana.

www.controlplaysports.com
casals@controlplaysports.com
93.010.21.91 – 673.048.368
c/ Sant Miquel 63, SVH

