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BENVINGUTS I BENVINGUDES AL CASAL D’ESTIU 2 0 2 1 !
Per poder realitzar els casals d’estiu davant la situació excepcional del moment, restarem molt
atents de les normatives i protocols que ens arribin des del PROCICAT per tal de poder adaptar
el casal a la realitat del moment.

CASAL D’ESTIU 2021
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
COM SERÀ EL CASAL D’ESTIU 2021
La situació actual derivada de la Còvid-19, ens ha fet canviar a tots i totes, infants,
adolescents, joves i adults. El que estem vivint ha marcat la nostra manera de viure, de
relacionar-nos...
És per aquest motiu que creiem que és molt important tenir-ho en compte tant a l’hora de
planificar les activitats com d’acollir als participants i a les famílies.
Nosaltres estarem preparats! Us escoltarem, en parlarem i treballarem per fer que tots/es
us sentiu atesos i a gust al casal.
L’equip treballarem i ens formarem per atendre a cada un dels infants i a les seves
famílies sempre que ho necessitin. Obrirem bé els ulls i el cor per acompanyar-vos en
aquests moments.
Sabem que els i les nostres participants han sigut i són unes superheroines i
superherois. No ho oblidarem mai! SOU UNS GEGANTS!!!
Que aquest estiu no sigui un casal normal, farà que sigui un casal millor!
QUI SOM ANNCON LLEURE I OCI SL?
Des de fa més quinze anys, Anncon Lleure i Oci
treballem amb l’objectiu de promocionar el lleure
com a part molt important dins l’educació dels
nostres fills/es. Una part essencial que ens permet
transmetre als infants i joves valors bàsics per a
formar-se en un futur, una societat i un món millor.
Definim educació com el procés d’aprenentatge
de VALORS, SENTIMENTS, TÈCNIQUES i
HABILITATS, CONCEPTES i IDEES... Aquest
procés es dóna en molts àmbits: la família, l’escola,
els amics, la televisió, el carrer... I nosaltres podem
ser part important en l’àmbit del TEMPS DE
LLEURE.
Els principis que marquen la nostra metodologia de
treball són, entre altres: el pluralisme i valors
democràtics, la participació, la coeducació, la
inclusió, la solidaritat, la llibertat individual, etc.
Anncon Lleure es caracteritza per ser una empresa
de tracte familiar i proper. Esperem doncs, gaudir i
fer gaudir als més petits d’un estiu ple d’aventures,
màgia i molt lleure!

DATES, TORNS I PREUS
LLOC: ESCOLA SANT PAU
TEMPORALITZACIÓ:
DEL 28 DE JUNY AL 30 DE JULIOL
DEL 30 D’AGOST AL 10 DE SETEMBRE

HORARI: de dilluns a divendres
- Acollida matí: de 8.00 a 9.00 hores
- Matí de 9.00 a 13.00 hores
- Menjador de 13.00 a 15.00 hores
- Acollida tarda de 15.00 a 16.30 hores
Per tal que les entrades i sortides siguin esgraonades, les portes del casal s’obriran a
les 8:50 i es tancaran a les 9:10 hores. A l’hora de sortida, les portes s’obriran a les
12:50 i es tancaran a les 13:10 hores.

Important: per les entrades i sortides serà obligatori l’ús de la mascareta per a tothom.
OPCIÓ

PREU FIXE
SETMANA

PREU ESPORÀDIC
DIA

ACOLLIDA MATÍ

12,00€

3,50€

MATÍ

30,00€

---

MENJADOR

35,00€

7,60€

ACOLLIDA TARDA

18,00€

5,25€

15% de descompte per l’assistència de dos o més membres de la mateixa unitat
familiar (el descompte només es farà a la quota de l’horari de matí de 9 a 13h)

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ EN LÍNIA
DEL 31 DE MAIG AL 8 DE JUNY
Inscripcions a través de la pàgina web www.anncon.es
ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ ORIGINAL que apareixerà a la web
LLOC: CA L’ARTURO (CENTRE CÍVIC) DE 9.00 A 14.00H DEL 8 AL 14 DE JUNY.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:









El full d’inscripció del/la participant.
Full d’autoritzacions i llei de protecció de dades
Full declaració responsable i fitxa mèdica.
Fotocòpia Plana de vacunes del/la participant.
Fotocòpia Tarja sanitària del/la participant.
Si escau, fotocòpia carnet família nombrosa o monoparental.
Comprovant del pagament bancari.
Si escau, informe mèdic del/la participant.
Si no es presenta la documentació original el dia 14 de juny, la reserva de la plaça que s’ha fet en línia quedarà
anul·lada.

ORGANITZACIÓ
Volem oferir la millor experiència las vostres infants. Per això, definim els
aspectes que incideixen de manera comuna en tots els grups, que faran que
el seu funcionament i resultats siguin satisfactoris:
NORMATIVA GENERAL
- Demanem puntualitat a les entrades i sortides, i compliment dels horaris
establerts.
- A la porta de cada un dels espais hi trobareu els coordinadors/es amb
qui podreu establir un contacte directa per allò que creieu interessant
comunicar.
- A la sortida no lliurarem cap infant a persones no autoritzades al full
d’inscripció.
- Demanarem evitar el consum de cap tipus d’aliment ensucrat.
- Els infants no podran dur aparells electrònics, llevat que es demani per
alguna activitat en concret.

EQUIP EDUCATIU DEL CASAL
L’equip educatiu del casal estarà format:
-

-

Supervisora de l’Empresa: Sandra Cribillers Valeri (665634743)
1 Director/a: amb la titulació de Director/a de Lleure Infantil i Juvenil.
Coordinadors/es: cada espai comptarà amb la figura d’un coordinador/a
amb les titulacions de Monitors/es de Lleure Infantil i Juvenil.
Monitors/es: la quantitat de monitors anirà en funció dels nens i nenes
inscrits i segons la ràtio que s’especifica al Decret de Lleure 267/2016
de 5 a juliol.
Vetlladors/es: segons necessitats, per a tots aquells participants amb
Necessitats Educatives Especials inscrits al casal.

L’empresa acollirà voluntaris i personal de pràctiques que en cap cas
computaran dins el nombre de professionals a càrrec del casal.
Per tal de garantir el compliment legal del casal, l’empresa notifica
l’activitat a Secretaria General de Joventut.

PROGRAMACIÓ I ACTIVITATS
Totes les activitats i accions que realitzarem al casal hauran de mantenir la
distància física entre totes les persones participants (infants/adolescents i
dirigents), en grups de convivència i aplicant els protocols d’higiene.
Durant el mes:
•

•

La planificació d’activitats comprendrà 2
sortides d’entorn a diferents indrets de la
població. Els dies de sortida l’horari serà
de 9,00 a 15,00 hores.
Es realitzarà una gran festa final el darrer
dia del casal, on convidarem a totes les
famílies a gaudir del que hem aprés i
preparat durant l’estiu.

Setmanalment:
•
Cada dilluns es portarà a terme
l’activitat relacionada amb el
CI, amb l’aparició d’un
personatge, una pista, una
sorpresa...que ens introduirà a les
activitats de la setmana.
•
Cada divendres es portarà a terme
el tancament del CI i una activitat
“extraordinària”!.

Cada dia:
•
Es realitzaran activitats de caire artístic, esportiu, grans gimcanes o circuits, segons
programació.
•
Tindrem una estona per a compartir i esmorzar junts.
•
Es portaran a terme activitats d’aigua.
•
Deixarem un espai per a la paraula: DIGUES-HI LA TEVA! Una activitat de grup que
dona l’oportunitat als infants d’expressar la seva opinió en relació a les activitats i jornades.
També és un bon moment per a poder resoldre, introduir les activitats per al dia següent i
acomiadar-nos.

´

EL CENTRE D’INTERÈS
Els gegants no entenen d’emocions :
en JULIÀ i l’AGOSTINA .
Aquest estiu el Centre d’Interès vol ser capaç de
donar-nos la “recepta de la felicitat”! Volem
recuperar el treball de les emocions que tant
important és en aquests moments d’incertesa. Volem
recuperar la importància que tenen les emocions a la
nostra vida. Els infants, adolescents i joves estan
vivint aquest moment de canvi social d’una manera
estoica, però som conscients de les emocions que
experimenten? Por, alegria, tristesa, emoció,... Ser
més conscients emocionalment no tant sols significa
identificar, reconèixer i expressar les nostres
emocions; sinó prendre consciencia que la resta de
persones també senten i expressen les seves
emocions i sentiments.
Els personatges
Els humans som complicats. Les nostres reaccions
són diferents si estem contents, tristos o estem
furiosos! Per nosaltres la diferència és evident i no
ens costa gaire adaptar les nostres respostes a l’estat
anímic de la resta. Ens sembla fàcil, però un gegant
no pot notar aquestes diferències... o potser si?
Algú dirà que els gegants en realitat no aprenen ni
entenen els sentiments dels humans, però en Julià i
l’Agostina han vingut a demostrar-nos que no
sempre ha de ser així. Ells no entenen d’emocions,
però estan disposats a aprendre’n.

PER TELÈFON

•
•

El/la dirigent del casal posarà a disposició dels pares un
telèfon mòbil per tal de poder estar en contacte sempre que
sigui necessari directament amb l’equip .
També es proporcionarà els telèfons directes de l’empresa i
supervisió per aclarir qualsevol dubte o resoldre qualsevol
incidència.

ENTREVISTES
PERSONALS

•

Podreu demanar atenció presencial al/a directora - i/o a la
supervisora d’Anncon sempre que sigui necessari durant el casal.

CORREU
ELECTRÒNIC

•

Les famílies tindran al seu abats un correu electrònic del casal, de
l’empresa i la supervisora sandra@anncon.es

ENQUESTES
PERSONALS

•

Al finalitzar l’activitat es repartirà a les famílies l’enquesta de
valoració per a què puguin retornar-la omplerta. Aquesta enquesta
també es podrà fer a través de la web.

WEB

•

Les famílies podran trobar tota la informació del casal a la Web de
l’empresa.

GRUP
WATSAPP
DEL CASAL

•

Les noves tecnologies també ens permeten facilitar una major
comunicació amb les famílies. Abans del començament del Casal,
Anncon Lleure obrirà un grup exclusiu pel Casal que acollirà totes
les informacions útils i particulars de cada activitat: programacions,
informacions, fotografies, etc.

PROGRAMACIÓ
MENSUAL

•

Les programacions es repartiran el primer dia del Casal on
s'especificaran totes les activitats planificades al llarg del mes, com
les sortides, les activitats diàries, etc.
Cada dilluns es repartirà aquesta programació als participants que
inicien el casal, independentment de la setmana.

•

CIRCULARS
INFORMATIVES

•

•

ENTRADES I
SORTIDES DEL
CASAL

Les circulars informatives es donaran el primer dia de casal.
Aquestes també es podran trobar al bloc o bé a les cartelleres i
plafons de l’entrada de l’espai (acampada, sortides amb autocar,
etc.).
En el cas de haver de comentar alguna cosa urgent a les famílies, o
transmetre algun canvi, es repartirà una circular el mateix dia i es
penjarà un cartell a l’entrada.

Aprofitarem les entrades i sortides dels participants del casal per a
mantenir informades a les famílies i intercanviar informació que creiem
important.
Aquests moments, encara que siguin ràpids, són molt importants i
necessaris per a nosaltres, ja que es converteixen en un moment de
coneixença entre l’equip i les famílies, traspàs ràpid d’informació,
distensió i xerrades personals, etc.

CASAL D’ESTIU
2021
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
GRUP
HORARI
8,00 A 9,00H
9.00 a 9.15 h.

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES
ACOLLIDA MATÍ
ENTRADA, BENVINGUDA I “SIGUES TÚ”

9.15 a 9.30 h.

9.30 a 1.0.30 h.

DIVENDRES

LA CAPSA VIATGERA

DESCOBERTA D’UNA
NOVA AVENTURA

SORTIDA
D´ENTORN
A PEU / BICICLETA
GIMCANA DE PROVES

10.30.11H.
11,00 A 12,00H
12.00 a 12.45 h.

DIJOUS

PROJECTE
DESCOBRIM

SORTIDA A LA
PLATJA

CIRCUIT
DE RODES
(bicicleta, patins,
patinets...)

ESMORZAR
PISCINA/ REMULLADES I JOCS D’AIGUA
JOCS D’ARA I DE SEMBRE
GIMCANA DE PISTES

PROJECTE
MANUALITATS

JOCS MUSICALS/
JOCS ESPORTIUS

JOCS DE PLATJA

12.45 a 13.10 h.

DIGUES-HI LA TEVA!

13.00 a 15.00h

MENJADOR I JOCS DE PATI

15.00 a 16.30h

ACOLLIDA DE TARDA: CALAIX D’ACTIVITATS
SETMANES TEMÀTIQUES

L’arribada dels gegants a Sant Pol de Mar
De quin color són els petons?
Jo també soc valent/a!
Quina música fa una abraçada?
Quin gust té la felicitat?

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
-

DIVENDRES DIA 9 DE JULIOL: Parc del Litoral

-

DIVENDRES DIA 16 DE JULIOL: Nit de casal

-

DIVENDRES DIA 23 DE JULIOL: Sortida a la platja

-

DIVENDRES DIA 30 DE JULIOL: Festival final de casal

EQUIP EDUCATIU.
Supervisora: Sandra Cribillers
665 63 47 43
MONITORS/ES:
TELÈFON DEL CASAL:

JOCS A L`AULA
CONTE CONTES

CAL PORTAR
PEL CASAL:
☑ Muda de recanvi dins d’una capsa de sabates amb el nom,
i tovalloletes.
☑ Tres mascaretes de recanvi.
☑ Samarreta BLANCA de cotó per personalitzar
☑ Una capsa de sabates gran per fer una manualitat
☑ Una pistola d’aigua
DIÀRIAMENT:
☑ Roba còmode, gorra i sabates lligades.
☑ Dins d’una bosseta: l’esmorzar/berenar ( entrepà i/o fruita
i ampolleta o cantimplora d’aigua)
☑ Mascareta i una bosseta per endreçar-la
PER LES REMULLADES I JOCS D’AIGUA
☑ Banyador posat.
☑ A la motxilla: Bossa de l’esmorzar, roba recanvi, tovallola,
xancletes lligades, crema protectora i
☑ Armilla o cinturó de suro.
PER LES SORTIDES D’ENTORN:
☑ Samarreta del casal personalitzada, calçat còmode i gorra.
☑ Motxilla amb esmorzar, aigua i crema protectora.
PELS CIRCUITS DE RODES:
☑ patinet, bicicleta, patins, casc i calçat adequat.
TOT MARCAT AMB EL NOM
És recomanable que cada dia abans de sortir de casa,
els hi poseu crema protectora

MESURES DE SEGURETAT DURANT EL CASAL
Anncon Lleure i Oci SL forma part de la Patronal d’Empreses de Lleure (ACELLEC) i
està en contacte permanent per tal de poder adaptar les activitats a la realitat de cada
moment i a les normatives sanitàries i de seguretat del PROCICAT.

Espais i grups de convivència
•
•
•
•
•
•
•

Els grups es dividiran en diferents espais segons número de participants inscrits.
Els participants de cada franja d’edat es dividiran en subgrups de màxim 10
participants anomenats GRUPS DE CONVIVÈNCIA i cada grup tindrà assignat
com a mínim una persona dirigent.
Els membres d’aquest grup únicament es podran relacionar entre ells.
Es mantindran els protocols sanitaris de rentat de mans amb gel hidroalcohòlic i/o
sabó, l’ús de la mascareta pels infants majors de sis anys i la distància de seguretat,
així com la ventilació dels espais i la desinfecció del material.
També es comunicarà a les famílies alhora de fer la inscripció, tant els protocols
que cal portar a terme per poder venir al casal, com la fulla d’autorització i la
declaració responsable.
El casal disposarà i farà complir el protocol aprovat per PROCICAT.
En el cas que un infant presenti simptomatologia s’avisarà a la família i l’infant

Entrada i sortides del casal
•

Les entrades i sortides seran esgraonades. Depenent dels grups i número d’infants
aquests comptaran amb uns horaris establerts i un espai específic per a entrar i
sortir.

Neteja i higiene general del casal
•
•
•

La neteja i desinfecció dels espais es farà de manera continuada a tots els espais
utilitzats pels infants/adolescents.
L’Agent COVID vetllarà per mantenir la higiene i la ventilació dels espais i del
material.
Cada un dels espais comptarà amb sabó i gel hidroalcohòlic .

Material a portar al casal
•
•
•
•
•
•

Per a les activitats d’aigua: banyador, tovallola, roba de recanvi (dins la motxilla) i
xancles (si pot ser lligades).
La crema solar cal que la portin posada de casa, però també la poden portar a la
bosseta per poder tornar a posar-ne.
Mascareta de recanvi amb el nom dins una bossa.
Ampolla d’aigua.
Els infants més petits poden portar una muda de recanvi que es quedarà al casal
(marcat amb el nom)
Esmorzar (cal evitar dolços i begudes ensucrades).

MENJADOR
Aquest servei es realitzarà al menjador de l’escola a través del CÀTERING LA CUINETA.
Els participants que utilitzin el menjador eventualment, hauran d’avisar abans de les 9.30h al Coordinador/a
per tal de poder demanar els menús amb previsió. El cost del menú, s’ha de portar en efectiu i l’import exacte
dins d’un sobre amb el nom de nen/a.
Si cal que el vostre fill/a faci un menú diferent, adaptat i/o té alguna intolerància cal que estigui ben
especificat a la fulla d’inscripció. Si és el vostre cas, i ho creieu oportú, podreu parlar directament amb la
coordinadora de menjador i/o realitzar una entrevista amb el servei de cuina.
No es podrà quedar cap nen/a dinar sense haver avisat amb anterioritat. Excepte casos d’urgència!!

La fulla de menú estarà penjada a la cartellera informativa, es donarà un a cada nen que sigui fixe i estarà
penjada a la web de l’Ajuntament i al Blog del Casal.
OPTATIU: si voleu podeu portar els estris per rentar-se les dents dins una bossa amb el nom del nen/a, i una
màrfega per descansar després de dinar.

QUÈ CAL PORTAR (el participant)
CASALET, MITJANS I GRANS
El primer dia del casal, una samarreta BLANCA(per poder-la personalitzar)
• Diàriament l’esmorzar o berenar: una ampolleta d’aigua i un entrepà/fruita.
• Crema protectora (abans de sortir de casa)
• Recanvis de roba (nens i nenes de p3)
• Un paquet de tovalloletes humides (de p3 a p5)
• La mascareta posada tant a l’entrada com a la sortida del casal i una bosseta per desar-la.
JCOS ESPORTIUS I JOCS EXTERIORS
• ROBA CÒMODA I SABATA LLIGADA
• GORRA (opcional)
• CREMA PROTECTORA
PER A LES SORTIDES
• GORRA (opcional)
• SAMARRETA DEL CASAL (la samarreta blanca que s’haurà personalitzat)
• CREMA PROTECTORA (abans de sortir de casa)
• L’ESMORZAR I UNA AMPOLLETA D’AIGUA.
• CALÇAT CÒMODE (sabata cordada)

REMULLADES I JOCS D’AIGUA: BANYADOR POSAT / CREMA PROTECTORA (abans de sortir de casa)
DINS LA BOSSA: Tovallola, pinta, crema protectora.
CIRCUITS RODATS: Bicicleta (el grup d’INFANTIL pot portar patinets, patins, tricicles,...)
SORTIDES AMB BICICLETA : casc, roba còmode, sabata lligada i obligatori el CASC.

OFICINA DE SANTA CRISTINA D'ARO

OFICINA DE FIGUERES

972 835 708
info@anncon.es
Carrer de Salvador Espriu, 9
17246 Santa Cristina d'Aro

635 635 358
info@anncon.es
Carrer Alemania, 16, oficina 15

17600 Figueres

