
ESTIU 2020

“UN ESTIU DE CANVI”



CENTRE D’INTERÈS 
Al llarg del casal ens acompanyarà la

GRETONETA, una extraterrestre vinguda de

molt lluny.

Ella està preocupada per la quantitat de

brossa espacial que s’està acumulant a

l’univers i ens demana ajuda per netejar-lo.

Setmanalment tindrem un repte a complir per

fomentar la sostenibilitat de la nostra vida

quotidiana i del casal.



CENTRE D’INTERÈS

Cada setmana treballarem i descobrirem

un element de l’univers mentre

recuperem brossa de l’espai.

Farem el seguiment dels nostres

avenços amb el GRETÒMETRE.



ORGANITZACIÓ

Ens organitzarem per grups reduïts (grups de

convivència).

- Seran grups de màxim 10 infants.

- Cada grup tindrà el seu referent .

- Només interactuaran entre els membre del grup de

convivència.

- Es crearan els grups per franges d’edat.



ACTIVITATS

• CASAL

- Jocs tradicionals i cooperatius

- Gimcanes

- Jocs de pistes

- Jocs d’aigua

- Tallers

- Danses i cançons

- Contes

- Expressió corporal

- Dinàmiques de cohesió

- Treball emocional



ACTIVITATS I PROGRAMACIÓ

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8 a 9h Acollida matí

9 a 9:30h Benvinguda

9:30 a 

10:30h

Jocs de 

coneixença

Cantem a  

l’univers

Quina és la 

nostra via 

(gimcana)

Excursió 

dinamitzada

Jocs

d’aigua

10:30 a 

11h
Esmorzar

11 a 11:30h Dinàmiques d’acompanyament emocional i cohesió

11 a 

12:30h

Presentació

de l’eix

Jocs

d’aigua

Via Làctia -

Taller

Excursió

dinamitzada

Netegem

l’univers –

joc de 

pistes

12:30h a 

13h
Recollida i comiat

13h a 15h Dinar i joc lliure



SERVEIS OFERTS

• Els serveis no es podran oferir si no hi ha un mínim de 10 inscrits.

Lloc: Escola Vallgorguina

Dates: Del 29/06 al 31/07

Servei Franja horària Preu setmana

Acollida matí* 8h a 9h

Casal matí 9h a 13h

Servei menjador 

(carmanyola)*
13h a 15h

Servi menjador 

(càtering)*
13h a 15h

Casal de tarda* 15h a 17h



QUÈ CAL PORTAR?
• En el dia a dia del casal caldrà portar:

– Roba còmode

– Motxilla

– Aigua (cantimplora individual)

– Muda de recanvi (els més petits)

– Esmorzar

– Dinar de carmanyola (qui faci menjador)

– Crema solar

– Gorra

– Tovallola

– Banyador

– Xancles d’aigua (lligades)

– Mascareta*

I moltes ganes de passar-ho bé!!



PROTOCOLS I NORMATIVA

Pel bon funcionament del casal cal:

- Objectes marcats amb el NOM.

- No portar objectes de valor.

- No assistir si:

- S’està malalt o amb febre

- Es detecten polls (avisar a l’equip

prèviament)

- Presenta símptomes o ha estat en

contacte amb persones simptomàtiques o

infectades.



PROTOCOLS I NORMATIVA

En cas d’incidència o accident:

- Els educadors/es procediran a

l’atenció de l’infant (primers auxilis)

- En cas de necessitar atenció mèdica

- Es trucarà a la família

- Es trucarà al 112 per procedir a la

intervenció necessària



PROTOCOLS I NORMATIVA: 

COVID-19

Degut a la situació de pandèmia per la

COVID-19, Quiràlia i l’Ajuntament

adoptarem les mesures necessàries

que marquen les autoritats sanitàries i el

govern, per assegurar la seguretat i

higiene en tot el transcurs del casal

d’estiu.

Enviarem tota la informació per correu

un cop oficialitzades.



PROTOCOLS I NORMATIVA: 

COVID-19
Algunes de les accions previstes:
- Entrades i sortides per zones diferents cada grup

- Controls diaris de simptomatologia i temperatura a l’equip

- Neteja i desinfecció del material i instal·lacions diàriament

- Rutina de neteja de mans abans i després de cada activitat

- Zones diferenciades d’esbarjo per cada grup

- Formació específica per l’equip d’educadors/es

- Ús de mascaretes per part de l’equip d’educadors/es

- Infografies de recordatori a tot el recinte

Per aquest motiu, demanem responsabilitat i compromís a tots

els participants (famílies, infants i joves, equip d’educadors/es,

etc.).



PROTOCOLS I NORMATIVA: 

COVID-19

Algunes consideracions:

- El casal es durà a terme sempre que

el municipi estigui en FASE 3

- En cas de sospita o presència del

virus, s’obligarà a guardar quarantena

al grup de convivència afectat.



CANALS DE COMUNICACIÓ

Per estar ben informats i al dia del què passa al casal

utilitzarem:

• Correu electrònic: nurias@quiralia.cat

• Telèfon: 938514855 / 659030651 (Núria Solà)

• Telegram: Canal de difusió. Cal subscriure’s! (CASAL

VALLGORGUINA 2020)

Atenció directe: Cada dia, en els espais de recollida i

entrega d’infants, serà un bon moment per comentar

quelcom del dia a dia, recordar i entregar circulars

d’informació escrites, si s’escau.

mailto:nurias@quiralia.cat


AVALUACIÓ

Al finalitzar el casal s’enviarà per correu

electrònic una enquesta de satisfacció

per tal de millorar aquells aspectes que

sigui necessari i tenir en compte els

suggeriments i comentaris fets.

D’igual manera, seran benvinguts

aquells comentaris i aportacions que es

facin al dia a dia a través dels canals

anteriors.



EQUIP DE TREBALL

L’equip d’educadors/es es formarà en

funció del nombre d’infants inscrits.

Quiràlia ens regim per la normativa de la

Direcció General de Joventut que regula

el Decret 267/2016.



INSCRIPCIONS

DATES: Del 1 al 7 de juny

COM: A través de la web de Quiràlia

(www.quiralia.cat/casals).

A l’hora de fer la inscripció s’ha de tenir preparat:

- Targeta sanitària de l’infant

- Certificat d’al·lèrgies o intoleràncies

- Carnet de vacunes

- Full d’autoritzacions (a presentar el primer dia del

casa, en paper i signat)

http://www.quiralia.cat/casals


PAGAMENTS
- Targeta bancària

- Transferència bancària (Indicant en el concepte: NOM

INFANT – CASAL VALLGORGUINA 2020)

Devolucions:

- Només en cas de:

- Anul·lació del servei per part de Quiràlia. Abonament del

100%

- Anul·lació del servei per part de la família.

- Abonament del total si és abans de l’inici d’activitat.

- No abonament un cop iniciat el servei

- Absència per malaltia. S’abonarà la part proporcional

presentant justificant mèdic.

- Suspensió del servei per quarantena forçada o

confinament. S’abonarà l’import corresponent als dies

anul·lats des de l’inici de quarantena.

S'efectuaran a partir del 20/07.



MOLTES GRÀCIES PER 

LA VOSTRA ATENCIÓ


