Ubicació
El casal es realitzarà a les nostres oficines situades a Sant Pere de Ribes, al carrer Jaume
Balmes, 8.
També s’utilitzaran diferents espais exteriors del municipi per poder fer activitats a l’aire lliure.

Calendari de les estades
SETMANA

PREU

Setmana 1: 22 al 24 de desembre

30€

Setmana 2: del 28 al 31 de desembre

40€

Setmana 3: 4 i 5 de gener

20€

Totes les setmanes

80€

Per poder realitzar una setmana cal un mínim de 10 infants inscrits en la mateixa setmana.

Horari
L’horari del casal serà de les 9:00 a les 13:30 hores. En el cas de voler entrar abans hi haurà un
servei d’acollida de 8:00 a 9:00 hores.
El preu del servei d’acollida és de 3€/dia per infant.

Activitats
Totes les activitats que proposem durant el casal estan dissenyades per la participació activa dels
nens i nenes. Mitjançant diferents jocs i tallers, tots ells adequats a les diferents edats dels
nens/es, aprendran mentre es diverteixen de manera segura i estimulen la imaginació.
Amb les diverses activitats es potenciarà també valors com són la convivència i les relacions
interpersonals en un ambient totalment diferent al que viuen durant la resta de l’any.
Les activitats han de ser experiències positives i enriquidores per la persona, per això a l’hora de
desenvolupar-les sempre tenim present aquests 3 factors:

SEGURETAT + DIVERSIÓ + APRENENTATGE
El casal l’enfoquem des d’una perspectiva de lleure i lúdica i el joc serà l’eina mitjançant la qual
giraran les activitats.
Totes les activitats estaran adaptades a les diferents edats i ritmes dels nens i nenes.
Les activitats que farem durant el casal seran:
•
•
•
•
•

Robòtica educativa amb Lego.
Jocs populars.
Tir amb arc.
Tallers.
Patinet tot terreny.

Actuacions i Normes que aplicarem per fer un casal segur
i lliure de COVID-19

*Basades en el document on es recullen els protocols per sortides, colònies i extraescolars,
aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT el 5 d'octubre del 2020.

Mesures de prevenció Covid
•

Hi haurà un responsable de Prevenció i Higiene que haurà realitzat la formació del
Departament de Salut i que estarà en comunicació amb el CAP de Ribes.

•

Hi haurà uns protocols de comunicació entre l’equip de dirigents del casal i el CAP de
Ribes.

•

A l’entrada i sortida del casal, els pares/mares/tutor/tutora no podran entrar a les
instal·lacions i hauran d’esperar a la porta.

•

Els infants hauran de portar la mascareta posada sempre que es facin activitats interiors
(tallers i robòtica). En les activitats a l’exterior que requereixin un esforç físic, se la podran
treure sempre i quan es puguin mantenir les distàncies de seguretat.

•

Totes les famílies hauran d’acreditar l’estat de salut del participant mitjançant la Declaració
responsable que us enviarem abans de començar el casal. SENSE AQUEST FULL EMPLENAT
I SIGNAT, ELS VOSTRE FILL/A NO PODRÀ COMENÇAR EL CASAL.

•

S’organitzarà el casal en unitats de convivència (grups) d’un màxim de 6 participants i amb
un mínim d’un dirigent a càrrec. Aquesta ràtio estipulada a 14 de desembre. Podria ser que
des de Sanitat es canviï i s’ampliï a 10 infants per dirigent.

•

Es disposarà de solució hidroalcohòlica al recinte on fan els tallers i la robòtica. A més a
més, els monitors/es de cada grup portaran un pot de solució hidroalcohòlica a sobre
perquè els infants del seu grup es puguin rentar les mans quan ho necessitin. Cada 2 hores
i/o cada canvi d’activitat els participants es rentaran les mans per tal d’assolir l’hàbit
higiènic.

•

Hi haurà un control diari de la neteja i desinfecció dels espais interiors i dels materials
comuns que s’utilitzin, ja sigui esportiu, de tallers, de robòtica...

Comunicació amb les famílies
Per comunicar-nos amb les famílies utilitzarem l’aplicació Dinantia.
Mitjançant l’aplicació podrem:
• Enviar-vos notes informatives.
• Enviar-vos enquestes.
• Podreu veure fotos dels vostres fills i filles a les activitats.
• Enviar-vos missatges.
• Ens podreu enviar missatges (si un dia no podeu venir, arribeu més tard...).

L’aplicació la podeu fer servir ja sigui mitjançant l’aplicació per telèfons mòbils:
• Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinantia.dinantia
• Apple: https://apps.apple.com/es/app/dinantia/id1057051981
També la podeu fer servir directament per la web www.dinantia.com/ca/
Si feu servir l’aplicació del telèfon rebreu notificacions al mateix. A més a més, rebreu un correu
electrònic amb la notificació que us enviem.
És molt important que us doneu d’alta (si no hi esteu donats ja) per així poder rebre les
comunicacions del campus. Aquest any no entregarem cap nota en paper.
Si ja esteu donats d’alta a l’aplicació, és molt important que ens hagueu donat la vostra adreça
de correu electrònic amb la que sou usuaris/es. Si al fer la inscripció, ens vàreu donar un altre
adreça, feu-nos arribar un correu a l’adreça info@tempsdelleure.cat amb l’adreça que vulgueu
que us donem d’alta.

Material i vestimenta pel casal
• MÀSCARETA (recomanem que en portin 2 per si la perden o se’ls hi trenca). Cal portar la

mascareta i la bossa on guardar-la marcades amb el nom del participant.
• Ampolla d’aigua
• Esmorzar
• Roba esportiva
• Calçat esportiu (bambes)
• Motxilla
• Els nens/es més petits recomanem que portin una muda de recanvi addicional per si

algun dia la necessiten.

