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GUIA FUNCIONAMENT CASAL D’ESTIU
/// INTRODUCCIÓ

En aquesta guia podeu trobar la informació bàsica relacionada amb el funcionament del casal i la seva organització.

Per a qualsevol ampliació d’informació no dubteu en adreçar-vos a nosaltres.

CONTACTE CASAL PER TEMES ESPECÍFICS CASAL CONTACTE CASAL PER TEMES ADMINISTRATIUS

Per solucionar aspectes relatiu al dia a dia del casal com per
exemple:
que han de portar avui, temes de programació, arribo tard a
recollir a la aventurera o l’aventurer.

Per solucionar temes relatius a inscripció de serveis, pagaments,
tpvescola

672 289 165 DE 8.00 a 18.00 675 465 413 DE 9.30 a 13.30

935 375 374 DE 9.30 a 13.30

campus@recresport.net
SEMPRE PODEU DEIXAR-NOS UN WHATSAPP O MAIL I EL CONTESTAREM EL MES AVIAT POSSIBLE

A l’entrada del Casal, disposareu d’un plafó informatiu on anirem penjant informacións relatives a les activitats que es realitzen al dia
següent així com material necessari.

SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT SL

mailto:campus@recresport.net


CASAL LA NOVA ELECTRA
RECRESPORT 2021

/// CASAL D’ESTIU
Serveis Esportius Recresport entenem els casals d’estiu com una activitat lúdica i educativa que té com a principal objectiu que els nens i
nenes gaudeixin del seu temps de lleure d’una manera activa i divertida, i aprenguin i experimentin amb activitats que normalment queden
fora de les aules.

El casal d’estiu és un espai de vacances i de trencament de la rutina diària dels infants al llarg del curs. Les activitats del casal estan
desenvolupades a partir d’un centre d’interès, i estan adaptades als diferents grups d’edats dels infants del casal.

Aquest any, sota la idea "UN PETIT MÓN PLE D'AVENTURES", hem optat per crear un centre d'interès setmanal per donar més dinàmica a tot
el casal.

L’ENIGMA DE CLEOPATRA AVENTURA’T AMB SASHA ELS CAVALLERS DEL REI ARTUR HOUSTON US NECESSITEM !!! VIU L’ESPORT I EL BALL

1A SETMANA 2A SETMANA 3A SETMANA 4A SETMANA 5A SETMANA

La programació setmanal us la passarem abans de començar el casal i la podreu consultar al nostre web.

OBJECTIUS GENERALS
1. Crear un ambient en el qual els nens/es gaudeixin del casal, divertint-se, desenvolupant-se i relacionant-se, afavorint així el treball en grup
i el respecte entre els companys/es.
2. Potenciar la imaginació i la creativitat dels infants a través de jocs, esports, dinàmiques i treballs manuals.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Educar als nens i nenes del casal d'una forma interactiva i divertida, potenciant la formació de valors com la solidaritat, la tolerància, la
llibertat i el respecte envers aquesta, la consciència de diversitat i la protecció i el respecte al medi ambient i potenciar la seva consciència
ecològica.
2. Estimular el desenvolupament social dels infants, ajudant-los a reafirmar la seva pròpia identitat com a persona i fomentant la cohesió i el
treball en equip, ensenyant-los a ser crítics i constructius amb la societat, però també amb ells mateixos.
3. Crear un mètode de treball tant actiu com interactiu, mitjançant el descobriment i la reflexió a través dels jocs, fent servir el casal com
una eina educativa amb característiques pròpies, l'objectiu final del qual serà fomentar la integració i el respecte dels infants pel medi
natural i humà que els envolta.
4. Apropar els infants a l'acceptació de la diferència i aprendre a viure amb diversitat, ja que convivim en una societat on cadascú és diferent
dels altres.
5. Fomentar els hàbits d'higiene davant la situació covid-19.
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/// HORARI DEL CASAL

ACOLLIDA MATINAL (Només usuaris que l’han contractat) 8.00 a 8.45

HORARI D’ENTRADA 8.45 a 9.00

HORARI DE SORTIDA MATÍ 13.00

HORARI DE SORTIDA MIGDIA 15.00

HORARI DE SORTIDA TARDA 17.00

US PREGUEM EL MÀXIM DE PUNTUALITAT
L’ENTRADA AL CASAL ÉS FARÀ PER LA PORTA PRINCIPAL DE L’ESCOLA I S’HAURAN DE RESPECTAR LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT, SI US
PLAU NO ENS ACUMULEM A LA PORTA I FEM UNA FILERA.

/// MATERIAL PER AL CASAL

DIARI Motxilla amb esmorzar*, cantimplora, barret i mascareta de reserva
És molt recomanable portar tovallola, xancletes, banyador, protecció solar i una muda per si
fa calor i es remullen.
També és recomanable portar la samarreta donada al casal, tot i que no és imprescindible
(s'asseca molt ràpidament).
*Evitem plàtan per que normalment amb el sol i la moxila acaba xafat

AVENTURERES I AVENTURES DE P3 i P4 Motxilla o bossa amb un recanvi de roba. Es portarà el primer dia i es tornarà l’últim.

SORTIDES A les sortides sí que s'ha de portar la samarreta del casal.
A més de la motxilla, amb aigua suficient, barret, mascareta de reserva, roba còmoda i si és
possible una muda per si es remullen.
No oblidem la crema solar.
Si l'excursió és per a un dia complet, haurà de portar esmorzar i dinar.
(Els de menjador es prepara pícnic)

PISCINA* Tovallola, xancletes, banyador, protecció solar, pinta. Samarreta donada al casal. Els petits
portar “manquitos” inflats de casa.

MENJADOR Tal com va passar al curs passat els assistents al menjador i per tema de protocols COVID,
els alumnes han de portar cada dia i emportar-se a casa el plat de plastic, got de plastic,
coberts i tovallo.

MOLT IMPORTANT TOT MARCAT AMB EL NOM DE LA AVENTURERA O AVENTURER

*Aquesta activitat està per definir
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/// ESTRUCTURA DEL CASAL I SERVEIS
L’estructura horària articula i recull els diferents moments horaris, amb les modificacions necessàries fruit de la proposta de la programació.
Aquest horari es pot adaptar a les necessitats específiques de cada casal.

8.00 a 8.45 ACOLLIDA MATINAL

8.45 a 9.00 ENTRADA ESGLAONADA, PROTOCOL COVID I BENVINGUDA

9.15 a 10.30 ACTIVITATS DIRIGIDES

10.30 a 11.00 HIGIENE I ESMORZAR

11.00 a 12.45 ACTIVITATS DIRIGIDES

12.45 a 13.00 HIGIENE I COMIAT AL GRUP DE MATÍ

13.00 a 15.00 PROTOCOL COVID I DINAR

15.00 a 16.30 ACTIVITATS DIRIGIDES TARDA

16.30 a 17.00 HIGIENE I SORTIDA ESGLAONADA

SERVEIS ESPORÀDICS I LA SEVA CONTRACTACIÓ
Els següents serveis es poden contractar per dies, per fer aquesta contractació es fa mitjançant TPVESCOLA, i s’ha de fer amb anterioritat a
què l’activitat es realitzi.

TPVESCOLA, funciona amb un sistema de tiquets pels diferents serveis, es poden adquirir abans i anar validant-los segons els necessiteu fer
servir. A la nostra web hi haurà tota la informació de com funciona.

Ara detallem els serveis, quin cost tenen i quan s’han de validar.

SERVEI PREU / DIA HORARI VALIDACIÓ TIQUET

ACOLLIDA MATINAL 3 € 8.00 a 9.00 FINS AL DIA ANTERIOR A LES 17.00

MENJADOR 8 € 13.00 a 15.00 FINS AL DIA ANTERIOR A LES 15.00

CARMANYOLA 3 € 13.00 a 15.00 FINS AL DIA ANTERIOR A LES 17.00

1 DIA CASAL MATÍ 15 € 9.00 a 13.00 FINS AL DIA ANTERIOR A LES 17.00

1 DIA CASAL TARDA 5 € 15.00 a 17.00 FINS AL DIA ANTERIOR A LES 17.00
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/// EXCURSIONS
Cada setmana hi haurà una excursió de proximitat, on les aventureres i aventurers gaudiran de l’entorn de Terrassa. Aquestes sortides
estaran dinamitzades pels monitors i seran de matí.

Igualment durant el Casal es realitzaran 2 excursions més destacades durant el Casal:

EXCURSIÓ LLOC DURADA

2A SETMANA BOING MATÍ

3A SETMANA AVENTURA SORPRESA TOT EL DIA

Sortida a la piscina: aquesta sortida encara no està tancada, tot i que estem treballant per anar 1 dia.
Abans de començar el casal i dins de la programació us passarem la informació completa.

/// NORMATIVA MALALTIES I PROTOCOL COVID

Els infants que han tingut febre durant la nit o que tenen malalties contagioses no podran assistir al casal. Igualment, si l'infant està malalt,
s'ha de quedar a casa.

Les famílies hauran de comprovar la temperatura de l'aventurera o aventurer abans d'anar al Casal.

En cas que al Casal es detectin, en una aventurera o aventurer, símptomes relacionats amb la COVID o d'altres símptomes s'activarà el
protocol, avisant a les famílies que hauran de venir a recollir a l'infant. Recordeu que és el CAP i SALUT qui ens ha d'informar de com actuar.

Per prevenció l'entrada i la sortida al Casal es farà guardant les distàncies de seguretat i amb mascareta. Una vegada dins del casal els
crearan els grups de convivència setmanal i l'ús de la mascareta serà definit pel tipus d'activitat que s'estigui realitzant, sempre respectant
les mesures de prevenció que dicta el PROCICAT.

Els familiars no podran entrar a les instal·lacions i les comunicacions s'hauran de realitzar pels canals que s'han habilitat per aquest sentit.

Per tal d'evitar problemes, quan un nen o nena hagi de prendre una medicació és preferible que li doneu la família a casa. Les monitores i
monitors no poden administrar cap medicament sense el certificat signat pel metge que l'ha prescrit on consti: el nom del nen/a, el nom del
medicament, les instruccions d'administració i una autorització signada de la família. Doneu els medicaments a la coordinadora del casal, no
permeteu que els portin els infants.

Les mesures de prevenció de la COVID s'aniran actualitzant segons vagin actualitzant-les des del PROCICAT

En cas d’accident es fa una  primera valoració de l’actuació a fer en funció de la gravetat de l’accident. El segon pas és trucar la família de
l’infant per explicar l’accident. En cas de necessitar assistència sanitària es truca una ambulància i portem l’infant al centre mèdic més
proper. Un cop atesa la incidència es redacta un informe de l’accident per fer-lo arribar a la família i l’asseguradora, en cas que aquesta hagi
d’intervenir.

MOLT IMPORTANT:
ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE ENS INFORMEU DE QUALSEVOL AL·LÈRGIA O SI HEM DE PRESTAR ATENCIÓ A
QUALSEVOL NECESSITAT DE L’INFANT. SI JA HO HEU FET AL FORMULARI JA ESTA, SINO SI US PLAU FEU-NOS ARRIBAR
LA INFORMACIÓ ABANS DE COMENÇAR EL CASAL.
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