DOSSIER INFORMATIU
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1. PRESENTACIÓ
El casal d’estiu de l’Associació Educativa Diver Esports, utilitza la confiança i la proximitat com a
eixos principals a l’hora de cuidar dels vostres fills, educant-los en els valors de la convivència,
el respecte i la solidaritat.
És un espai ideal on els infants no tindran temps d’avorrir-se gràcies als diferents jocs,
activitats, gimcanes i tallers proposats per un equip de monitors professionals, qualificats i
preparats per oferir un servei de qualitat.
Està dirigit a tots els nens i nenes amb edats compreses entre els 3 i els 12 anys, escolaritzats
en les etapes d’educació infantil i primària. És un casal obert i públic per a totes les famílies del
nostre poble.
Davant la situació actual en la que ens trobem del COVID-19 cal especificar que aquest any els
casals seran totalment diferents, i al llarg d’aquest dossier podreu anar apreciant els canvis
significatius que ens veiem obligats a fer per la normativa actual existent.

2. CENTRE D’INTERÈS – SALVEM EL PLANETA
L’eix transversal del casal serà “Salvem la Terra”, on durant les setmanes es plantejaran
diferents reptes i situacions que pretenen promoure el respecte cap al medi ambient i
fomentar actuacions favorables per a la preservació d’aquest.
Al casal tindrem l’oportunitat d’ensenyar als nostres participants diferents coneixements sobre
el medi ambient i com amb petits gestos podem intervenir i afavorir a que el nostre planeta
sigui millor.
Segur que ens ho passem d’allò més bé, i a sobre aprendrem un munt de coses noves!
Aquest estiu, no us ho podeu perdre!
Us esperem!
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3. OBJECTIUS DEL CASAL
Objectius Generals


Promoure la participació dels alumnes en diferents activitats lúdiques-educatives que
els permeti el millor aprofitament del temps lliure.



Conciliar la vida laboral dels pares amb la vida familiar, en concret amb les activitats en
període de vacances.



Educar l'alumne en el respecte envers els altres, en l'entorn i les instal·lacions, del
material que pogués emprar



Promocionar els valors de la convivència, la solidaritat i el respecte



Mostrar uns bons hàbits d’higiene i salut a l’hora de dinar.

Objectius Específics


Desenvolupar la creativitat i la imaginació a partir de tallers artístics.



Treballar la psicomotricitat amb els diferents jocs i gimcanes.



Millorar el ritme musical del so amb el cos a partir de balls i danses.



Realitzar activitats accessibles per a tots els alumnes.



Potenciar la perspectiva ecològica mitjançant tallers de medi ambient.



Promoure activitats, jocs i tallers per al tractament i sensibilització dels participants amb
la situació actual del COVID-19.
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4. NORMATIVA DEL CASAL - ESCOLA LLUIS VIVES 2020
-

El coordinador del Casal serà Juan, Telèfon.: 695 55 89 85

-

Reducció de places del casal. Màxim 40 participants per setmana distribuïts en 4 grups de
convivència diferents. Cada grup de convivència (10 participants) tindrà 1 monitor dirigent
de referència.

-

Per a la realització del casal ha d’haver un mínim de 15 participants per setmana. En cas de
no arribar a aquest mínim de participació, l’Associació Educativa Diver Esports avisarà a les
famílies afectades.
*Per afavorir les necessitats indispensables d’algunes famílies, s’establiran criteris de
priorització en cas d’arribar al màxim de participants.
o Pares/mares/tutors del participant han de treballar presencialment i necessiten
el servei per la conciliació familiar.
o Participants de l’escola Lluís Vives.
o Participants amb NEE.
o La resta de participants aniran en funció de l’ordre d’inscripció.

-

Tots els infants tindran una assegurança contractada per Diver Esports.

-

Les entrades i sortides del casal es realitzaran per la porta principal de l’escola i es faran de
forma esglaonada en torns de 10 minuts per cada grup de convivència. A l’hora d’entrada
és seguirà el protocol marcat per Salut i s’hauran de realitzar controls diaris sobre l’estat de
salut dels participants i monitors/es, registrant així els resultats obtinguts.

-

Diàriament cal portar:
a. Roba de recanvi
b. Banyador, tovallola i xancles d’aigua (els dies que toquin jocs d’aigua)
c. Esmorzar i aigua.
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d. Crema i gorra solar (crema solar posada a casa)
e. Sabates esportives (sempre es fan jocs i en xancletes es perillós).
f. Mascareta (desinfectada diàriament)
* Recomanem marcar tota la roba/bosses/motxilles/... amb els noms, per facilitar-nos retornar
els possibles objectes perduts.
-

Des de www.diveresports.com podreu descarregar els documents del casal, els horaris
setmanals de cada grup de convivència o estar al dia de les últimes notícies. Les imatges les
podreu veure mitjançant una contrasenya que us facilitarà la coordinadora.

-

Totes les qüestions organitzatives/econòmiques relacionades amb el casal seran resoltes
per Juan al despatx de Diver Esports, a l’escola, a partir del inici del casal o prèviament via
telèfon al 695 55 89 85 (dilluns a divendres en horari de 10h a 14h i de 16h a 18h).

5. NORMATIVA MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ GENERALS
La normativa existent actual marca una sèrie de mesures de prevenció i protecció que anys
passats no existien i que degut a la crisi del COVID-19 s’han hagut d’implantar per a un bon
funcionament del mateix.
-

Per a la realització del casal d’estiu és condició indispensable que el territori on és dur a
terme l’activitat estigui mínim en fase 3. En cas de no estar en aquesta fase, s’hauria de
posposar la data d’inici.

-

Apareix la figura del responsable de prevenció i higiene. Aquesta figura serà l’encarregada
de vetllar per la implantació de les mesures establertes en els diferents protocols i disposar
dels elements acreditatius d’aquestes. Rebrà una formació especifica impartida pel
Departament General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, que l’acreditarà
mitjançant un certificat per a la realització de les tasques corresponents.
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-

Rentat de mans sistèmic, que consistirà en la creació de rutines de rentats de mans de
forma més habitual i efectiva.

-

Ús de mascaretes i guants en el cas de no poder garantir la distància de seguretat mínima
establerta de 2 metres.

-

S’establirà una distància de seguretat de 2 metres entre participants i també amb els
monitors per tal de garantir la seguretat d’aquests.

-

El material emprat a les diferents activitats no podrà ser compartit entre participants si no
és realitza una desinfecció després del seu ús.

-

El servei de neteja de l’Ajuntament s’encarregarà de la neteja i desinfecció diària de les
instal·lacions que s’utilitzin seguint totes les recomanacions necessàries. En cas que un grup
utilitzi un espai i posteriorment un altre grup de convivència requereixi aquest mateix espai,
els responsables del casal s’encarregaran de realitzar la neteja i desinfecció corresponents.

6. PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ
La distribució horària del dia a dia durant el casal serà la següent:
-

9:00 Benvinguda dels participants

-

9:15 Explicació de les activitats del dia

-

9:30 Proposta d’activitat 1

-

10:30 Temps de descans / esmorzar

-

10:50 Proposta d’activitat 2

-

11:50 Temps de descans

-

12:10 Proposta activitat 3

-

13:10 Espai de reflexió i feedback de grup

-

13:30 Sortida

Quant a la proposta d’activitats que es realitzaran al llarg del casal, serà variada i adaptada a les
mesures establertes en els protocols de prevenció i higiene del COVID-19.
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Algunes d’aquestes activitats que es desenvoluparan seran:
-

Jocs i activitats d’aigua

-

Jocs tradicionals a l’aire lliure

-

Esports i activitats sense contacte físic ni proximitat del tronc superior i la cara

-

Jocs amb pilota

-

Manualitats amb materials diversos

-

Activitats de teatre, música, dansa i expressió corporal

-

Activitat sobre rodes al pati de l’escola

7. SORTIDES
Aquest any, per tema de seguretat i control dels factors de risc que poden haver als espais
externs a la nostra escola i que ens és impossible controlar, es suprimeixen les sortides del
casal, realitzant així el casal d’estiu al complet en els espais de l’escola Lluís Vives amb una
programació diferent i variada per a cada dia, que inclourà tot tipus d’activitats, totes elles
realitzades de forma coordinada i respectant les normes que marca la nova normativa.

8. SETMANES, HORARI I PREUS.

Setmanes

Horari

1. Del 29 de juny al 3 de juliol
2. Del 6 al 10 de juliol
3. Del 13 al 17 de juliol

9:00 a 13:30h (sense dinar)

4. Del 20 al 24 de juliol
5. Del 27 al 31 de juliol
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Preus amb descomptes aplicats per packs de setmanes*

FINS 13:30

-

1

2

3

4

5

70€

133€

189€

238€

280€

5%

10%

15%

20%

Descompte per Germans - 10% addicional.

* Els descomptes no seran aplicables a aquells participants que rebin algun tipus de beca o
subvenció, els preus d’aquests participants seran de 70€/setmana.
Preus per packs de setmanes sense descomptes

FINS 13:30

1

2

3

4

5

70€

140€

210€

280€

350€
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9. INSCRIPCIÓ I SISTEMA DE PAGAMENT
Dates: del 10 de JUNY fins al 17 de JUNY
Lloc: és realitzarà una preinscripció de forma telemàtica entrant en l’enllaç següent:
https://forms.gle/HqR15JtYv5uMGFhF9
Una vegada s’acabi el termini de preinscripció el dia 17 de juny, Diver Esports és posarà en
contacte amb les famílies via telèfon, durant els dies 18 i 19 de juny, per confirmar l’assistència
al casal i informar del següent pas a realitzar: de forma telemàtica enviar correu electrònic amb
documents necessaris a la direcció de correu: extraescolarslluisvives@gmail.com
Telèfon de contacte: 695 55 89 85 (dilluns a divendres en horari de 10h a 14h i de 16h a 18h).
Per formalitzar la inscripció, caldrà enviar quan us indiqui el coordinador:
-

Omplir els fulls d’inscripció i autorització amb les dades personals del participant signat
pel pare/mare o tutor legal.

-

Adjuntar fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social i Carnet de Vacunacions al dia.

-

En el cas de tenir alguna Necessitat Educativa Especial, és OBLIGATORI donar la
informació pertinent al coordinador/a i entregar una fotocòpia amb el diagnòstic abans
del inici del casal, amb la major antelació possible per poder gestionar el monitor/a de
suport.

-

Declaració responsable famílies.

-

Fer l’ingrés per transferència bancària al nº de compte indicat a sota i enviar el
comprovant d’aquest.
Bankia ES80 2038 8937 84 6000158449

DATA LÍMIT DE LA PREINSCRIPCIÓ.–DIMECRES 17 DE JUNY
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