CASAL ESPORTIU,
INFANTIL I TARDESTIU

FITXA TÈCNICA CASAL ESPORTIU
Tipus d’activitat: Casal Esportiu 2020

Lloc de realització: Poliesportiu Municipal
Inici del casal: 1/07/20
Finalització: 31/08/19
Programacions: per quinzenes
Horari: de 9.00 a 13.00
Les coordinadores dels Casals: Alba Torner i Cristina Martin
Directora del Casal Esportiu: Elisabet Ricart

FITXA TÈCNICA CASAL INFANTIL
Tipus d’activitat: Casal infantil 2020

Lloc de realització: Escola Montserrat Vayreda
Inici del casal: 1/07/20
Finalització: 31/08/19
Programacions: per quinzenes
Horari: de 9.00 a 13.00
Les coordinadores dels Casals: Alba Torner i Cristina Martin
Directora del Casal Esportiu: Daniel Gutierrez

FITXA TÈCNICA CASAL TARDESTIU
Tipus d’activitat: Casal Tardestiu 2020

Lloc de realització: Escola Montserrat Vayreda
Inici del casal: 1/07/20
Finalització: 31/08/19
Programacions: per quinzenes
Horari: de 16.00 a 19.00
Les coordinadores dels Casals: Alba Torner i Cristina Martin
Directora del Casal Esportiu: Elisabeth Ricart

HORARI BASE
8.00- 9.00

ACOLLIDA MATINAL

9.00-9.15

BENVINGUDA

9.15-10.30

ACTIVITAT 1

10.30-11.00

ESMORZAR

11.00-12.30

ACTIVITAT 2

12.30-13.00

VALORACIÓ CLOENDA

16.00-16.15

ACOLLIDA

16.15-17.30

ACTIVITAT 1

17.30-18.00

BERENAR

18.00-18.45

ACTIVITAT 2

18.45-19.00

VALORACIÓ I CLOENDA

LES ACTIVITATS
Volem fer-vos partícips i còmplices de l’estiu!.
L’Ajuntament de Roses i Fundesplai, sensibles a les necessitats i interessos dels infants
i joves i per una altra banda preocupada per la situació de confinament (por, manca
d’activitat social, física...) , i per les desigualtats socials i educatives que han patit els
infants i joves aquests mesos passats entre altres, adapta la proposta de Casals
incorporant noves propostes de seguretat i higiene, educatives, organitzatives per
aconseguir:
• Un estiu inoblidable i més segur
• Un estiu enriquit de valors, de natura i més necessari que mai amb propostes
com:
- Activitats de coneixement del propi grup
- Activitats d’educació emocional
- Activitats de coneixement de l’entorn
- Activitats a l’aire lliure i en contacte amb la natura
- Activitat física i d’expressió corporal
- Activitats amb centres d’interès vinculats a la cura de les persones,
del medi ambient, etc.

MESURES DE SEGURETAT I HIGIÈNE
Consideracions prèvies
En cap cas es podrà participar a les activitats si es tenen símptomes de COVI-19 o s’ha
estat en contacte amb persones afectades els darrers 14 dies
•

Els grups s’organitzen amb 10 infants i un monitor/a. Han de ser infants del mateix
territori sanitari.

•

En el casal hi haurà la figura del responsable de seguretat i higiene que vetllarà pel
compliment d’aquestes.

•

En relació a la distància recomanada d’1,5 m, les autoritats sanitàries diuen que

“aquest metre i mig són especialment importants en els espais tancats, que requeriran
ventilació” . En espais oberts i degut a les pròpies activitats que es duen a terme, es
recomana afavorir la distància i reforçar els hàbits higiènics, fent especial atenció a l’estat

emocional i la salut dels infants i joves.

MESURES DE SEGURETAT I HIGIÈNE
•

El Casal disposarà i farà complir el protocol aprovat per PROCICAT.

•

Quan un monitor/a s’hagi d’apropar a un infant, (cures, canviar roba ..) anirà amb
l’equip de protecció.

•

En cas que durant el casal un infant presenti simptomatologia s'avisarà a la família i
l’infant i el grup es quedaran a casa en espera de resultats.

Entrada i sortida del casal
• Entrada a les 9 per unitats de 10 infants en diferents punts de trobada.
• Rebreu aquesta informació via mail abans de començar l’activitat.

MESURES DE SEGURETAT I HIGIÈNE
Espais i materials
S’establiran punts d’higiene amb gel hidroalcohòlic.
• En els lavabos, piques d’aules... es disposarà de sabó i paper de mans.
• Es distribuirà l’escola en espais concrets per a cada unitat (aules, patis, espais
comuns...).
• Disposarem d’aules i patis adients al nombre de participants en funció dels grups
de convivència.
• S’airejaran els espais mínim tres cops al dia i es desinfectaran periòdicament.
• Tots el materials es desinfectaran després del seu us.

• Hi haurà un Planning d’horaris amb els espais que utilitza cada grup en cada
moment i després de cada ús es procedirà a la neteja de l’espai i dels materials.

• Si alguna persona ha d’entrar a l’escola hauran de passar pel procés de desinfecció i
portar contínuament una mascareta entrant i sortint per una porta específica
destinada a tal efecte.

MESURES DE SEGURETAT I HIGIÈNE
En relació a les famílies
•
•
•
•
•
•

Llistat de comprovació de símptomes/graella comprovació de símptomes.
Calendari vacunal al dia (altament recomanable)
Declaració responsable que acrediti l’estat de salut del participant.
Enviament per mail de l’horari i lloc d’entrada i color identificatiu del vostre fill/a
Hi haurà un taulell d’anuncis.
Es recomana que els infants es dutxin i es canviïn de roba a l’acabar el Casal.

Menjador
• Els infants poden participant en les tasques de parar i desparar estris a través
d’un responsable.
• El menjar el servirà l’equip de monitors/es.
• A les taules, seuran en diagonal per mantenir els espais de seguretat.
• Desinfecció del menjador diari, i desprès de cada torn, així com dels espais
comuns)

MATERIAL PERSONAL
De bany:
Banyador, tovallola, gorra, xancles, roba interior de recanvi (cal rentar cada dia a
una temperatura de 60 graus)
crema solar (també posada de casa)
Material de prevenció:
Mascareta reutilitzable retolada amb el nom i cognoms (caldrà desinfectar
diàriament)
Cantimplora
Material d’activitats: es recomana que cada infant porti un estoig amb tisores,
colors, llapis, cola,... I UNA CAPSA PLÀSTIC PER GUARDAR TOT EL MATERIAL
Esmorzar
Els infants de P-3, han de dur una bossa amb roba de recanvi, paquet de
tovalloletes, pinta o raspall.
*Tot aquest material serà d´ús exclusiu per a cada infant. La roba ha de venir en
bossa de plàstic tancada
Berenar en el cas del Casal Tardestiu

MATERIAL PERSONAL
QUEDA TOTALMENT PROHIBIT PORTAR QUALSEVOL
TIPUS DE JOGUINA O TELEFONS MÒBILS PER PART
DELS PARTICIPANTS. EN CAS QUE HO FACIN, L’EQUIP
DIRECTIU I DE MONITORS/ES NO SE’N FA
RESPONSABLE.

NO ES CONSIDERA ESMORZAR ...

SI ES CONSIDERA UN BON ESMORZAR!

EL DIMECRES ÉS EL DIA D’ESMORZAR FRUITA

QÜESTIONS PRÀCTIQUES
• Els nens/es han de venir esmorzats de casa. Al casal cal que duguin un petit
entrepà adequat a la seva edat.
• Cal marcar amb nom i cognom tot el material que els nens/es duguin al Casal.
• Si el vostre fill/a ha de marxar amb algú que no sigui qui habitualment el recull,
haurà de dur una nota signada pel pare/mare/tutor/a.
• En recordeu-vos que abans de marxar del Casal cal que el nen/a s’acomiadi del
monitor/a.
• Per administrar qualsevol medicament, cal dur una nota signada pel metge i
l’autorització signada pel pare/mare/tutor/a.
• Els nens/es han de dur roba i calçat còmode que es pugui embrutar.
• L’equip de direcció de cada casal NO REALITZARÀ
participants per tal de garantir la traçabilitat.

canvis de grup dels

DOCUMENTS D’INTERÈS
• Targetes de menjador
• Autorització de fotografiar els infants durant les
activitats de casal.
• Autorització amb el nom, cognoms i dni de la
persona que recollirà l’infant enlloc dels tutors/es
habituals
• Autorització per administrar un medicament.
• Autorització especial per a les sortides fora de
l’horari habitual del casal.

MENJADOR
• HORARI: DE 13.00 A 15.00.
• QUOTA FIXE O EVENTUALS.
• TARGETA MENJADOR
• S’HAURÀ DE PRESENTAR EL TIQUET AL MONITOR/A REFERENT DE CADA
PARTICIPANT AL MATÍ DURANT LA BENVINGUDA. EL TIQUET CORRECTE ÉS
EL QUE POSA COMPROVANT PER L’ENTITAT RECEPTORA.

Gràcies per confiar en nosaltres

