


Casal d’estiu 2020. Guia per les famílies

El CAE i la Fundació La Xarranca acreditem una llarga 
trajectòria en l’àmbit de les activitats d’educació en el 
lleure. Són més de 35 anys formant monitors, monitores, 
directors i directores d’activitats de lleure, organitzant 
activitats de vacances en diferents formats -colònies, 
casals, camps de treball...-, gestionant serveis educatius 
durant el curs escolar, dinamitzant espais i activitats de 
lleure juvenil, etc.

En aquesta trajectòria hem dissenyat i executat la major 
part de les nostres activitats i intervencions emmarcades 
amb tres conceptes clau: JOC, EDUCACIÓ i LLEURE. I els 
casals d’estiu en són un exemple ben clar.

Entenem els casals d’estiu com un espai educatiu i de 
lleure on l’infant és el protagonista i el joc el seu eix 
vertebrador.

El nostre casal 

Comunitat
i amistat

Imaginació
i creativitat

Sostenibilitat

El nostre casal s’articula al voltant d’un eix d’animació que 
dona sentit a totes les activitats que s’hi realitzen. Enguany 
el nostre eix s’anomena PIRATES D’AIGUA DOLÇA.

Els pirates vivien en comunitat. Eren unes persones que 
formaven un tripulació que vetllava pel benestar de tots 
els seus membres. Quan havien de repartir un tresor ho 
feien per tothom igual i tenien molt en compte a tots 
aquells pirates que havien patit algun dany o contratemps. 
No deixaven mai ningú enrere. Creiem que aquests valors 
i actituds són molt adequats per al temps que ens ha 
tocat viure.

D’altra banda volem que els nostres casals siguin el més 
sostenibles possible  i estiguin compromesos amb el medi 
ambient.

Al nostre casal treballem a partir de quatre objectius:

• Comunitat i amistat
• Imaginació i creativitat
• Sostenibilitat
• Prevenció i higiene

Prevenció
i higiene



COMENÇA 
L’AVENTURA!

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8:40-9:00
ARRIBADA ESGLAONADA I RUTINES D’HIGIENE

9:00-11:00 Presentació de l’eix 
d’animació

El vaixell pirata 
(taller) Excursió Entrenament pirata 

(II)
A la recerca del 

mapa pirata

11:00-11:30
ESMORZAR I RUTINES D’HIGIENE

11:30-12:30 Presentacions 
pirates

Entrenament pirata 
(I) Joc de pistes El vaixell pirata 

(taller)
Cloenda de la 

setmana

12:30-13:00
REMULLADA I RUTINES D’HIGIENE

13:00-13:20
RECOLLIDA I MARXADA A CASA ESGLAONADA
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Grups de convivència (tripulacions) de 10 infants i monitor

Espai interior propi per cada tripulació

Espai exterior compartit per torns

Progamació d’activitats pròpia adaptaa a cada edat

Cançons i lemes de grup

Presentacions teatralitzades de l’eix d’animació, de l’aventura i els 
personatges de la setmana

Treballs manuals relacionats amb l’eix temàtic de la setmana. 

Jocs a l’exterior amb proves que realitzaran totes les tripulacions en dies i 
horaris establerts i amb el material prèviament desinfectat.

Destinarem una franja horària per fer una excursió en alguna zona 
pròxima al centre que permeti el contacte amb la natura i la descoberta 
d’espais naturals. 

Cada tripulació tindrà una programació 
pròpia que el seu monitor o monitora 
adaptarà perquè la vivència sigui positiva, 
constructiva i educativa.

Jocs d’enginy per a resoldre en grup durant la setmana i descobrir els 
tresors amagats

Activitats per compartir estones de música i moviment 

Gimcanes i grans jocs

Tallers

Setmana tipus

Excursions

Reptes

Danses i cançons

Dinamització per setmanes

Com ho farem 

Comunitat
i amistat

Imaginació
i creativitat
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Sostenibilitat

Prevenció i higiene

Aprofitament dels recursos

Materials reciclats portats per cada infant per fer els tallers

Pràctiques per tendir al residu zero

Recollida selectiva

Vetllarem per la distància de 2 metres 
entre persones i si no és possible farem 
ús de mascareta.

Ús de la mascareta per atendre cures i 
suport emocional als infants.

Serveis complementaris com acollida i 
menjador en grups de 10 participants, i 
sempre amb mascareta (excepte durant 
l’àpat que mantindrem els 2 metres 
entre persones)

Entrades i sortides per grups de 
convivència esglaonades cada 10 
minuts.

Rentat de mans cada 2 hores i al 
començar i acabar una activitat.

Ventilació espais interiors tres vegades 
al dia.

Realització de la majoria d’activitats a 
espais exteriors.

Responsable de prevenció i higiene cada 
30 participants.

Els/les participants a les activitats han de complir 
alguns requisits per a preservar la salut del grup:

• Absència de malaltia i de simptomatologia 
compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol 
altre quadre infecciós.

• No convivents o contacte estret amb positiu 
confirmat o simptomatologia compatible en els 14 
dies anteriors.

• Calendari vacunal actualitzat (exceptuant 
vacunacions posposades pel període de 
confinament). Requisit per a la inscripció.

• En infants o adolescents amb patologies prèvies de 
base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics 
de manera individual la idoneïtat de participar 
en determinats tipus d’activitats, donat que són 
població de major risc enfront a la COVID-19.

• Per a reincorporar-se de nou a l’activitat, els infants 
han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas 
de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es 
tracti de simptomatologia compatible. 

• En el cas d’infants no vacunats o infants amb el 
calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un 
interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici 
de l’activitat.
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Diàriament al casal 

Entrada esglaonada per grups de convivència 
en franges de 10 minuts

Presa de la temperatura  dels participants 
abans d’iniciar el casal

Preguntes de verificació de l’estat de  salut 
de l’infant a l’acompanyant adult 

Rentat de mans cada 2 hores amb aigua i 
sabó 

A més cada infant ha de portar motxilla amb

Esmorzar

Ampolla d’aigua

Cantimplora

Roba de bany

Tovallola de bany

Xancletes lligades

Crema pel sol posada de casa

Mascareta

El material personal ha d’anar marcat clarament amb el nom i cognoms de l’infant

Entre tots farem casal!



Joc, educació i lleure
Telèfon 93 872 57 89
laurasr@cae.cat
www.cae.cat


