
 
 



 
1. EQUIP D’EDUCADORS I EDUCADORES 

Com a Esguard ara més que mai, creiem que hem crear sinèrgies per poder generar un espai 
de lleure proper, lúdic i lliure on els infants puguin desenvolupar-se amb tranquil·litat. Creiem 
que des de la comunitat educativa cal que vetllem pel benestar dels nostres d’infants i joves 
gaudint conjuntament de les experiències viscudes en cada moment i vetllar pel benestar tan 
individual com col·lectiu.  

És per això que l’equip fa seu aquest espai educatiu i d’acompanyament als infants durant 

aquestes setmanes, per tal que sigui un espai d’aprenentatge i creixement personal, perquè 

els infants es sentin a gust i gaudeixin, es respectin i rebin el suport que necessitin. En aquest 

aspecte entenem els interessos dels infants com a eix vertebrador de la nostra tasca i és per 

això que les activitats sempre respondran a les seves necessitats. Així doncs, l’infant és el 

protagonista del seu propi procés d’aprenentatge. 

Aquest any mantenim alguns referents de l’espai migdia i també incorporem noves persones a 

l’equip del casal: 

 
P3: Mar, Fer, Laia i Ariadna. 

 
P4: Andrea, Pau i Rodri. 

 

 
P5: Marta i Albert. 

 
1r: Pol i l’Anna. 

 

Pràctiques: Carol i l’Emma. 

 

Formacions i Recursos 

Per aquest casal, s’ha cooperat amb l’Escola lliure el Sol per realitzar la formació sobre l’eix 

de la diversitat i poder tenir totes les eines necessàries per treballar amb els infants. Ens hem 

pogut formar, reflexionar, compartir experiències....sobre: 

- Interculturalitat. 

- Famílies diverses. 

- Inclusió i diversitat. 

Un any més, des de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ens ofereixen 

unes sessions formatives per treballar la inclusió dels infants amb necessitats educatives 



 
específiques per tal de poder-nos adaptar millor a les necessitats de l’infant i de la seva 

relació amb el grup.  

- Estratègies per a la inclusió dels infants i joves amb discapacitat en un entorn de 

lleure. 

- Estratègies per a la participació en el lleure dels infants i adolescents amb trastorns de 

conducta 

- Estratègies per a la participació en el lleure d'infants amb Trastorn de l'Espectre 

Autista (TEA) 

Com l’any passat, les persones responsables de la prevenció i d’higiene hauran fet una 

formació relacionada amb prevenció, protecció i seguretat alimentària del COVID-19 

impulsada i impartida pel Departament de Salut en col·laboració amb la Direcció General de 

Joventut.  

 

2. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER REALITZAR EL CASAL D’ESTIU 

Us recordem que per tal d’acabar de formalitzar la inscripció i perquè els infants puguin 

assistir al casal d’estiu, cal que ens feu arribar tota la documentació. Ho podeu fer penjant-la 

al mateix aplicatiu o bé enviar-la per correu electrònic.  

- Foto del DNI del tutor/a legal 

- Foto de la targeta sanitària CatSalut de l’infant 

- Foto del carnet de vacunació de l’infant 

- Autorització del casal (l’adjuntem al final del document) 

- Certificat del bon estat de salut (l’adjuntem al final del document) 

 

 

3. FUNCIONAMENT DURANT EL CASAL D’ESTIU 

 

Entrades i sortides 

Dividirem l’entrada dels infants en dues portes, entrada porta gran C/Rosselló i C/Entença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURS ENTRADA SORTIDA 

P3 9h -  Carrer Rosselló 
12.55h C/ Rosselló 

16.50h C/ Rosselló 

P4 9h -  Carrer Entença 
12.55h C/ Entença 

16.50h C/ Entença 

P5 9h -  Carrer Rosselló 
12.55h C/ Rosselló 

16.50h C/ Rosselló 

1r 9h -  Carrer Entença 
12.55h C/ Entença 

16.50h C/ Entença 



 
- Protocols amb infants 

 

Durant les sortides pel barri, els infants a partir de 6 anys hauran de portar mascareta, 

sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat amb la resta de persones que 

circulin pel carrer. Això vol dir que, aquells infants que la tinguin, hauran de portar una 

mascareta en una bossa de tela a la motxilla.  

Les monitores del casal també portaran mascareta amb els infants, tal i com ho marquen els 

protocols.  

- Activitats 

Hem dividit les activitats en diferents blocs: jocs moguts, manualitats, tallers de cuina, 

educació emocional, descobertes als barris etc.  

Volem que cada dia l’equip destini una estona abans de començar les activitats i una estona 

després d’aquestes a fer rotllana/assemblea/espai de conversa. Aquest espai de trobada del 

matí es destinarà principalment a escollir quins jocs, tallers i activitats es voldran fer durant el 

dia, i al final de la jornada farem una trobada de tancament centrant-nos més en la part 

emocional, valorant: 

“ com hem estat?” i ”com ens ho hem passat?” 

Crearem espais segurs que permetin, si ho volen i estan a gust, compartir com estan, com 

han viscut el dia al casal... i també explicar experiències per tal de generar complicitats i 

vincles. 

 

4. TEMPS DE MIGDIA 

L’estona de menjador funcionarà amb total normalitat però amb les mesures marcades des de 

Sanitat:  

- El responsable d’higiene (coordinador) o el/la cuiner/a serà qui prepararà els estris per 

menjar. 

- La coordinació i l’equip de monitoratge trauran el menjar en safates i seran els 

responsables de  servir el menjar als plats dels infants. 

- Els infants podran parar les taules, com la resta d’estius. 

- Cada cop que hi hagi un grup nou d’infants es netejarà i ventilarà el menjador. 

**Es donarà el menú basal del totes les setmanes. (també en el cas d’infants amb necessitat 

d’un altre tipus de menú). 

 

5. MATERIAL NECESSARI 

 

 Diari: Roba còmode, gorra, calçat còmode i esmorzar (recomanem que sempre que es 

pugui sigui fruita i així evitem aliments altament processats). 

 

 Roba per la remullada: Banyador, xancletes, tovallola, crema solar (us demanem 

que sigui d’espai i que hi poseu el nom així evitarem perdre-les; en el cas que la 

crema sigui per compartir entre infants de la mateixa família, poseu el nom de les 



 
dues/tres persones) i roba de recanvi (per infantil i per primària). La roba per la 

remullada, es quedarà a l’escola de dilluns a dijous. 

 Cada infant haurà de portar la seva mascareta de casa. 

 El dies de sortida els infants hauran de venir amb la samarreta del casal d’estiu. 

 

**És necessari que TOT el material i roba estiguin MARCATS amb el nom de 

l’infant. 

 

 

6. RETORN O ANULACIÓ D’INSCRIPCIONS 

Retorn o anul·lació d’inscripcions: 

Un cop tancades les inscripcions del casal d’estiu:  

 En cas de malaltia, degudament justificada amb certificat mèdic, es retornarà el 

70% de l’import total de la inscripció al casal d’estiu.  

 En el cas que el Departament de Salut o qualsevol autoritat competent sigui qui 

decreti la suspensió dels casals per criteris de salut pública, l’Esguard es 

compromet a retornar un 80% de la part no gaudida del casal. També 

aplicarem aquest percentatge en la devolució dels imports d'aquells torns no 

gaudits, si es detectés un cas de COVID en un grup de vida i, havent consultat 

el Servei de Vigilància Epidemiològica, els infants d'aquest grup haguessin 

d'abandonar el casal per precaució. 

 

 

7. COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

 

 En cas que sigui necessari fer règim, cal que ens ho feu saber a les 9.00 del matí.  

 En cas de malaltia, cal que ens aviseu a les 9.00 del matí per poder avisar a cuina i 

per tenir-ho en compte per l’espai de migdia. 

 En cas del dia de sortida no voler pícnic, l’heu de comunicar a la coordinadora amb 2 

dies d’antelació. 

 En el cas d’haver-vos de demanar algun material específic o bé d’haver-vos de fer 

arribar una informació concreta, ho farem a través de circulars o correu electrònic 

(penjades a la porta de l’escola i, si s’escau, via e-mail).  

 En el cas d’haver de portar l’infant a acollida (esporàdicament), es farà el pagament en 

el mateix moment de fer ús del servei, en efectiu.  

 Si necessiteu ampliar les setmanes de casal d’estiu pel vostre infant, cal que us dirigiu 

a la persona responsable de la coordinació del vostre casal i aquesta us comunicarà si 

hi ha espais disponibles. 

 

Equip de coordinació: Maria 

Mail: esguard.xirinacs@gmail.com  

Canal de telegram: https://t.me/joinchat/9dMgEx83Ds0zYTQ0 

Telèfon: 623105041 
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