Llançà
2020

Entitat promotora

Organitza

Escola Pompeu Fabra
Calle Esplanes, 0 S N, 17490
Llançà, Girona
Inscripció per quinzenes

De l’1 al 15 de juliol
Del 17 al 31 de juliol
Del 3 al 14 d’agost
Del 17 al 28 d’agost
*el casal podrà iniciar quan la
població estigui en FASE 3

Casal
De 9:00 a 13h
De 9:00 a 15:30h (amb dinar)
De 9:00 a 17:30h (amb dinar)

edats

De P-3 a 6è

El Casal d’estiu
Ja tenim l’estiu a tocar i l’equip de Fundesplai ha preparat uns Casals engrescadors,
emocionants, segurs i que permetran l’inici d’una nova etapa relacional i de
preparació per a una nova realitat.
Els infants han de poder retrobar-se amb els companys, amb tranquil·litat, rebaixant
les angoixes i les pors del contacte amb els altres i han de recuperar el gaudi de fer
coses junts, de passar-ho bé cantant i creant un mural col·lectiu, redescobrint la natura
a la ciutat i a l’entorn proper.
Els infants, igual que els adults, perceben el context d’incertesa i excepcionalitat que
vivim aquests dies. Es senten més vulnerables i més fràgils i les experiències educatives
que visquin seran claus per gestionar millor aquestes emocions, per generar nusos i
vincles i refermar la necessitat d’altres.

famílies
Educació
Infant i joves
Valors Equip educatiu
Activitats

Estiu 2020.
2020 Creem nusos i retrobem-nos
Volem fer-vos partícips i còmplices de l’estiu!.

Fundesplai, sensible 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
• Un estiu 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 d’aprenentatge Servei (servei a la comunitat)
- 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.
- Intercanvis virtuals entre casals

Estiu 2020
• Un estiu emmarcat en la difusió digital. Comptem amb
els recursos dissenyats com el joc “L’estiu perdut de la Bolboreta” i
l’enquesta pels infants i joves “Com t’imagines el teu estiu?” Aquests
recursos ens poden ajudar en la difusió a la comunitat educativa. Hem
recollit els seus interessos en un joc adreçat especialment als protagonistes
dels casals.
• Un estiu amb inscripcions on-line i amb ajuda per a les famílies sense
recursos tecnològics i/o dificultats lingüístiques.
• Un estiu amb comunicació fluida i constant amb les famílies que permeti
resoldre possibles dubtes i neguits.
• Un estiu que el construirem entre tots i totes per tal que els infants i joves
siguin feliços i plegats comencem a construir un món millor.

Mesures de seguretat i higiene
Fundesplai ha participat en els grups de treball que va crear la direcció General de Joventut i que estan aprovats per PROCICAT.
L’activitat és podrà iniciar quan la població estigui en FASE 3 de des confinament

Consideracions
prèvies

• 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 cap cas es podrà
participar a les
activitats si es tenen
símptomes de COVI19 o s’ha estat en
contacte
amb
persones afectades
els darrers 14 dies

En relació a la distància recomanada de 1,5 metres, les autoritats sanitàries diuen que

“aquests dos metres 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.
• 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

10 infants/
1 monitor/a

• 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.

Mesures de seguretat i higiene
Entrada i
sortida del
casal

• Entrada a les 9h per unitats de 10 infants en diferents punts de trobada.
Grup de convivència 1: Entrada de l’escola
Grup de convivència 2: Entrada per la porta del pati
Resta de grups: Parc del davant de l’Escola
• Sortides a les 13 i les 15:30h: Entrada de l’escola i porta del pati
• Sortida a les 17:30h: porta del pati
• El dia anterior a l’inici de cada quinzena rebreu un mail amb aquesta informació

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...).

Espais

10 infants/
S’airejaran els espais mínim tres cops al dia i es desinfectaran periòdicament
1 monitor/a

• Es necessari disposar d’aules i patis adient al nombre de participants i a la distribució en grups de 10.
•

• 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-

Mesures de seguretat i higiene
En relació a
les famílies

Equips de
monitors/es

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
Els avisos generals del coordinador/a a totes les famílies es farà per un grup de difusió de whatsapp. Les
notes d’entrada de la família cap al coordinació per qüestions pràctiques del dia o informacions també es
faran a través de WhatsApp. Si fos necessari i a petició de la família es donarien entrevistes individuals.
• Hi haurà també un taulell d’anuncis.
• Es recomana que els infants es dutxin i es canviïn de roba a l’acabar el Casal.

•
•
•
•
•

• 1 persona responsable de prevenció i higiene específicament formada per la Direcció General de Joventut.
• 1 monitor cada 10 infants (s’elimina l’ampliació de 4 infants per monitor prevista en el Decret).
• Coordinació: Sergi Trinidad
• Monitors/es:

10 infants/
1 monitor/a

Mesures de seguretat i higiene
Sortides
Menjador
Neteja i
higiene
general

• S’incorporà la sortida als parcs urbans i entorn proper com a pràctica habitual per a dur a terme les activitats.
• S’inclouen activitats d’investigació, experimentació i observació del medi natural per a totes les edats.

•
•
•
•

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)

•
•
•
•

Diàriament es farà neteja amb desinfectant dels diferents espais utilitzats pels infants/joves
Diàriament es revisarà que als wc hi hagi sabó, solució hidroalcohòlica de mans i paper per eixugar-se-les.
Tots els materials utilitzats i els espais es desinfectaran després del seu ús.
Si alguna persona ha d’entrar a l’escola hauran de passar pel procés de desinfecció i venir amb mascareta (que no es
podran treure durant l’estada a l’escola) i entraran per la porta específica destinada a tal efecte.

10 infants/
1 monitor/a

Mesures de seguretat i higiene

Material a
portar pels
infants

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 cada dia saludable, tot en bossa de plàstic tancada
Els infants de P3, han de dur una bossa amb roba de recanvi.
*Tot aquest material serà d´ús exclusiu per a cada infant. La roba ha de venir en bossa
de plàstic tancada

10 infants/
1 monitor/a

Eix Animació: El viatge al·lucinant de
les Etes
Les Etes i la Bolboreta passegen pel barri i se n’adona, per les finestres,
balcons i places que hi ha cultures diferents, pròpies de diversos llocs d’arreu
del món! Amb elles viatjarem per diferents indrets propers a l’entorn
escolar i així descobrirem el nostre entorn i gaudirem de les activitats que
ens proposin i tornarem a gaudir del contacte i el joc amb els amics i
amigues.
Cada setmana tindrà un eix d’activitats específic i un gran repte
a aconseguir entre tots i totes.
Viurem una gran aventura i aprendrem nous hàbits d’higiene,
nous jocs i descobrirem com superar les nostres pors.
Els nens/es viuran una història complerta independentment de les setmanes
que s’inscriguin.

Grup de xics: de P3 a P5

Programació xics (exemple 29 JUNY-3 JULIOL) A LA KALE NO LI AGRADEN ELS CANVIS
Horari base
9: 00 a 9:15

Dimarts 30
Dimecres 1
Dijous 2
Divendres 3
Dilluns 29
Bon dia!
Bon dia!
Bon dia!
Bon dia!
Bon dia!
JOCS TRENCA VERGONYES JOCS TRENCA VERGONYES JOCS TRENCA VERGONYES JOCS TRENCA VERGONYES JOCS TRENCA VERGONYES
SALVA VIDES
EL MIRALL
L'ALTRE MEITAT
HI HAVIA UNA VEGADA…
IGUALS I DIFERENTS

9:30 a 10:00

ACTIVITAT C.I
PRESENTACIÓ DE LA
PAPALLONA DE LA
SETMANA
10:00 a 11:00

11:00 a 11:30

Activitats
amb
profesional
extern

REPTE
EL RACÓ DE LA FELICITAT

EXPERIMENTS
Arc de Sant Martí de
Caramel

SORTIDA PER L'ENTORN

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

MOU-TE
CURSA D'OBSTACLES
___
REMULLADA

JOCS TRADICIONALS
XERRANCA
___
REMULLADA

JOCS COOPERATIUS
TRENCA CLOSQUES
VIATGE DE LES ETES
___
REMULLADA

ART ATTACK
____
REMULLADA

SORTIDA PER L'ENTORN

Valoració i comiat

Valoració i comiat

Valoració i comiat

Valoració i comiat

Valoració i comiat

11:30 a 12:45

12:45 a 13:00
13:00 a14:30

14:30 a 15:00

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

RACONS

RACONS

RACONS

RACONS

RACONS / DIARI
SETMANAL

Grup de xics: de P3 i P5

Eix animació: La recerca de fórmula màgica
de la diversitat
La Farkli arriba a la terra amb la seva nau espacial i aterra al Casal d’Estiu.
Ens explica que prové del planeta Odiosis, un planeta on totes les persones
són iguals, porten els mateix pentinat, la mateixa roba, parlen de la mateixa
forma i tenen els mateixos raonaments i idees.
Havia sentit a parlar que existia una fórmula màgica de la diversitat a la Terra
I ella està decidida a trobar-la per portar-la a Odiosis.
A l’arribar però, s’ha trobat que tothom està darrera unes mascaretes que els
fa ser iguals. És així la vida a la Terra? Qui hi ha al darrera de les mascaretes?
Tots som iguals?
Els nens i nenes juntament amb l’equip de monitors i monitores hauran
d’ajudar-la a aconseguir el seu objectiu superant els reptes setmanals.

Grup de grans: de 1r a 3r

Programació mitjans (exemple 29 JUNY-3 JULIOL) QUI ÉS LA VALA?

Grup de mitjans: de 1r a 3er

Grup de GRANS: Casal aventura i creativitat
Us oferim una proposta de casal global, però amb especial incidència d’activitats
emmarcades en

l’ aventura
les habilitats artístiques,
l’ esport i el joc

És una etapa on apareixen nous reptes en les activitats, i s’aposta
per fer bona part d’elles concretant projectes comunitaris
a l’entorn proper.
Grup de grans: de 4t a 6è

Programació grans (exemple 29 JUNY-3 JULIOL): Esport i Natura: “TERRA”

Grup de grans: de 4t a 6è

PLATJA
1 COP A LA SETMANA
De P3 a 2on anada i tornada en autobús
De 4rt a 6è anada a peu i tornada en autobús

Per a més informació podeu contactar amb
Sergi Trinidad, el director del casal
casalllanca@fundesplai.org

Organitza

Moltes gràcies
i
bon estiu!!!

Entitat promotora

