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un casal
diferent!Benvolgudes famílies,

Desitgem de tot cor que totes i tots estigueu bé! 
Us trobem molt a faltar i estem desitjant retrobar-nos
amb vosaltres.

L’AFA de l’Institut Escola L’Agulla i la Fundació Privada 
En Xarxa fa setmanes que treballem amb la voluntat de 
poder oferir-vos el Casal d’estiu. Entenem i compartim 
la necessitat que teniu les famílies que se us faciliti aquest activitat. 

L’actual situació de crisis sanitària que travessa el país per la COVID-19, ens
ha obligat a endarrerir l’enviament d’informació acurada respecte l’activitat
donat que estem subjectes a les directrius que les Autoritats dictaminen, així
com també per a poder organitzar-ho amb el centre. Sense dubte, serà un
estiu diferent! Però els grans reptes solen convertir-se en grans oportunitats.

El nostre Casal no només neix de la necessitat de conciliació de les famílies,
sinó també d’oferir vivències significatives i lúdiques als infants. Enguany
aquesta voluntat pren encara més força donada la situació de confinament
que hem viscut i que tan heroicament han afrontat els i les nostres
protagonistes.

Aquest estiu, més que mai, el Casal podrà facilitar als infants un espai de
retrobament, de connexió amb les emocions i amb l’entorn i, a més,
esdevindrà una gran oportunitat per l’educació en valors tan significatius en
aquests moments com la solidaritat, el recolzament, la cooperació, l’empatia
i el bé comú. Els infants no són éssers aliens a la difícil situació que vivim,
sinó que són part indispensable i de merescut reconeixement com a
membres de la societat i part de la comunitat.

La crisis del COVID-19 ha fet que adaptem totes les activitats i organització
del Casal seguint les recomanacions del Decret 267/2020 del Departament
de Joventut de la Generalitat ratificat pel PROCICAT així com a extremar les
mesures d’higiene i prevenció. Aquestes se us informaran acuradament
abans de l’inici de l’activitat.



L’educació emocional: per explorar les emocions pròpies,

escoltar i ser escoltats/des.

L’educació relacional: per tornar a establir els lligams amb

els companys/es i amb els adults que els/les acompanyaran.

L’educació per a la salut: per integrar rutines de prevenció i

d’higiene.

L’educació ambiental: per re-connectar amb el nostre entorn.

els eixos pretenen 
acompanyar el JO, el 
NOSALTRES i l’ENTORN.

1.eixos
educatius

I com ho farem? De la manera més natural que tenen
els infants de col·leccionar experiències i vivències;
JUGANT!!!!!

El nostre enfoc vers aquesta situació de cara als infants és fer-los
integrar i participar de les mesures de seguretat i d’higiene durant tot
el Casal per la prevenció personal i comunitària del COVID-19 però
sense voluntat que aquest sigui el centre d’interès o eix principal de
les activitats.



Entre elles en destaquem:

• Activitats i dinàmiques de coneixença, cooperació i confiança
• Jocs d’aigua i piscina en la mesura que sigui possible
• Gimcanes
• Activitats sobre rodes
• Tallers de cuina, circ, art, música, teatre, cinema i dansa
• Jocs de descoberta de la fauna i flora de l’entorn
• Tallers de sostenibilitat i ecologisme
• Activitats esportives, de coordinació i habilitats

Cada setmana les famílies podreu consultar el programa d'activitats I demés
informació al blog del casal (ja n’informarem més endavant).

I totes elles pensades per poder realitzar-se amb les mesures de
distanciament i d’higiene corresponents.

En cas de no poder mantenir el distanciament
per les necessitats dels infants o de l’activitat,
es prendran altres mesures de prevenció com
la mascareta.

Dins del centre però a l’aire lliure.
Només s’ocuparan espais d’interior
en cas que la meteorologia o el tipus
de proposta ho requereixi.

Fora del centre.
Aprofitant les oportunitats que ens
ofereix l’entorn com ara els boscos, el
riu, la Torre d’en Guiu, etc

2.ACTIVITATS

que es pugui mantenir la distància de seguretat entre els grups i la resta de
persones, espais cultuals i els carrers.



El Casal d'estiu'20 de l'escola tindrà una durada

de 6 setmanes i s'oferirà la possibilitat d'incloure

una 7ª i setembre, en funció de la demanda.

1ª setmana

2ª setmana

3ª setmana

4ª setmana

5ª setmana

6ª setmana

7ª setmana

29/06 - 3/07 

6/07 - 10/07

13/07 - 17/07

20/07 - 24/07

27/04 - 31/07

3/08 – 7/08

10/08 - 14/08

3.CALENDARI
El nombre mínim

d'infants sempre haurà

de ser de 23 a 25.

POSSIBILITAT DE CASAL 

AL SETEMBRE, AMB 

INSCRIPCIÓ MÍNIMA 

D’INFANTS



Un programa pensat per 

no desaprofitar

ni un minut!

CASAL

9:00 Bon dia! Benvinguda i petit joc per despertar-nos

9:20 Primera activitat del dia

10:30 Esmorzar saludable per agafar energia

11:00 Segona activitats del dia

12:40 Valoració del dia i exposició de propostes

12:55 Fins demà! Comiat

13:00: Acomiadaments dels infants I famílies

4.PROGRAMA

RENTAT DE 

MANS

REGISTRE 

TEMPERATURA

Aquest estiu i degut a l’excepcionalitat que estem vivint, per a poder seguir

les directrius i protocols que ens venen donades des del Departament de

Joventut i també del de Salut, NO realitzarem els serveis extres d’acollida

matinal i menjador. Per tant, el casal d’estiu es desenvoluparà de 9 a 13h.

Des de l’AFA de l’Institut Escola i amb la voluntat d’intentar facilitar les

entrades i sortides esglaonades al Casal, per a totes aquelles famílies

que son sòcies de l’AFA, brindarà l’oportunitat de poder realitzar :

- L’entrada de 8:30 a 9h

- Sortida de 13 a 13:30h

*Per tota la resta de families l’horari serà de 9 a 13h



L'equip de monitors/es estarà format per professionals titulats de la
fundació, la major part d'ells i elles monitors de menjador del propi
centre. També disposarem d’un/a monitor/a extra alliberat de grup
que realitzarà tasques de reforç i de neteja i desinfecció d’estris i
espais.
La responsable de la part administrativa i d'inscripcions serà Maria
Boronat.

El Casal va destinat a infants
matriculats al centre que ja hagin
cursat P3 i fins a 6è.
Els grups es formaran per unitats de
convivència integrades pels mateixos
infants i monitor/a durant totes les
activitats i tota la setmana.

Les unitats rebran un nom que les identificarà, procurant estar
formades per infants d’ edats i no podran tenir contacte directe amb
altres unitats.

5.grups i 
equip

unitat de convivència

1 monitor/a10 infants



• En cap cas un infant podrà participar al Casal si presenta símptomes de

COVID-19 o ha estat en contacte amb persones afectades en els darrers

14 dies.

• L’acompanyant de l’infant/s podrà NO entrar dins del recinte escolar i es

demana que l’espera a la porta sigui respectant la distància mínima de

seguretat de 2 metres entre les famílies.

• A l’entrada un monitor/a rebrà a cada infant, li prendrà la temperatura i el

convidarà a desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.

• Es demana paciència i comprensió ja que l’entrada i la sortida dels infants

serà necessàriament una mica més lenta que altres anys.

• Tot el material que l’infant porta de cada haurà de ser desinfectat cada dia.

• El Casal comptarà amb una persona responsable de prevenció i higiene

específicament formada per la Direcció General de Joventut.

• Tot i que la programació de els activitats està realitzada en base al

distanciament de 2 metres entre participants, caldrà l‘ús de mascareta o

pantalla protectora NOMÉS en cas de necessitat d’aproximació.

• Es posarà a disposició dispensadors de gel hidroalcohòlic en punts

estratègics del centre i de sabó i paper eixugamans als lavabos. Es

pautaran rutines de rentat de mans.

• S’indicarà i delimitarà els espais mitjançant cartells per facilitar el

distanciament entre unitats de convivència.

• Diàriament es realitzaran tasques de neteja de totes les instal·lacions i

espais del Casal així com en finalitzar cada activitat.

6.PROTOCOLS

ABANs de l'inici del 
Casal es facilitarà a 
les famílies tots els 
protocols DETALLATS 



El pagament haurà de ser realitzar
abans de l'inici del Casal per mitjà
de transferència bancària tot
indicant el nom/s complet de
l'infant/s i CASAL D'ESTIU'20 al
número de compte:
ES30 2100 3510 7822 0030 1702

7.PREUS

PREU

PER SETMANA 

PREU

PER SETMANA 

PER 2n I 3r FILL/A

60 € 57 €

63 € 60 €

DIA ESPORÀDIC ACOLLIDA 0,5h 
NO SOCIS AFA 3 €

CASAL SOCIS AFA

9 a 13h

CASAL NO SOCIS AFA

9 a 13h

NOMÉS PELS SOCIS AFA
SERVEI ACOLLIDA GRATUÏT

de 8:30-9h / 13 a 13:30h 

PREU 0,5h  ACOLLIDA 1 SETMANA 
NO SOCIS AFA

12 €



8.INSCRIPCIÓ

Podrà ser enviada juntament amb la 
resta de documentació per correu
electronic a 
casalcatllarenxarxa@gmail.com o 
dipositada en la bústia de l’AFA màxim
fins el 22 de juny

Cal omplir una fitxa per alumne.

La inscripció serà per setmanes complertes sense necessitat que siguin
aquestes consecutives.

Es dóna la possibilitat d’ampliar setmanes durant el Casal però us
demanem que ho feu el més aviat possible donada la dificultat que
enguany suposa l’organització de l’activitat.

La inscripció només estarà complerta si està correctament complimentada i
signada (en totes els espais en els que es demana) i s’adjunti tota la
documentació requerida.

• Fotocòpia del DNI de la mare, pare o tutor legal
• Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant o mútua
• Fotocòpia del llibre de vacunes
• Resguard de pagament bancari
• Informe mèdic, només en cas d’observacions mèdiques rellevants

(al·lèrgies, intoleràncies, ,...)
• Informe mèdic i autorització del tutor/a legal en cas d’administració de

medicació
• Declaració responsable de la família per a la participació al Casal

acreditant l’estat de salut del participant donada la situació del COVID-19

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR

El període d’inscripció serà del 8 al
19 de juny. No s´acceptaran
inscripcions fora de termini per
facilitar l’organització del Casal.



A LA MOTXILLA que caldrà ser desinfectada cada dia
:

• Esmorzar preferiblement saludable i en carmanyola
• Cantimplora amb aigua
• Crema solar (recomanem factor de protecció 50)
• Mascareta que caldrà dur neta i desinfectada cada

dia (només se les posaran en els moments en que
sigui necessari)

• Gorra
• Estoig amb colors o retoladors, llapis,

goma, tisores i barra de pegament

MATERIAL PER DEIXAR AL CASAL que es portarà el
primer dia i es mantidrà al centre fins al darrer dia de
participació de l'infant al Casal

• Muda de recanvi completa pels infants de 3 i 4 anys

9.MATERIAL

EL DIA d'AIGUA ( quan toqui activitats refrecants o
piscine ) :

• Banyador (millor si l'infant el
pot portar posat de casa)

• Tovallola de bany
• Muda interior de recanvi



Per qualsevol qüestió podreu escriure al correu

electrònic del casal així com trucar o enviar un 

Whatapp al telèfon indicat

Es crearà un grup de Whastapp amb

tots els telèfons de contacte de les famílies dels

infants en els que s’informarà periòdicament

d’aspectes relatius a l’activitat amb l’activació de 

la opció en la que només pot escriure

l’administrador/a (previ consentiment dels

participants)

10.COMUNICACIÓ



No us quedem amb cap dubte! 
Poseu-vos en

contacte amb nosaltres i
procurarem resoldre’ls.

Maria Boronat

665 582 127

CONTACTE

cOM SEMPRE, GRÀCIES PER LA CONFIANÇA

casalcatllarenxarxa@gmail.com

EL BLOG DEL CASAL :

https://casalsdestiusenxarxa.jimdofree.com/

PER MÉS INFORMACIÓ…

https://www.youtube.com/watch?v=UybpCpXFlOY&t=8s/


