
 

 

INFORMACIÓ CASAL ESTIU, ESCOLA JOAN JUNCADELLA 

En primer lloc des de l’AMPA de l’Escola Joan Juncadella i tot l’equip de Control Play 

vol agrair la vostra confiança en el Casal. Control Play compta amb una llarga 

experiència en l’organització d’activitats d’aquest tipus. 

Volem que tingueu present aquests punts: 

 

Equip de treball 

 El Coordinador/a i ‘equip de monitors/es responsables de l’activitat estan formats per 

dur a terme la seva funció. L’empresa Control Play garanteix la seva contractació 

laboral i comptaran amb una assegurança de treball. 
 Tot l'equip de monitors estaran dotats d'EPI's (guants i mascaretes). 

 Creació de la figura de "Responsable de seguretat i higiene". 

 EL Coordinador/a i tot els monitors/es estaran contractats amb alta a la S.S. 

 

Entrades i Sortides 

 Les entrades i sortides del casal es faran per la porta principal de l’escola amb  

accessos diferents. 

 Demanem que les famílies mantinguin la distància de seguretat entre elles, així com 

les marques i recomanacions marcades a l’entrada. 

 Cada dia s'haurà de prendre la temperatura a tots els infants a l'entrada i fer un registre 

de cada infant. 

 Preguem la màxima puntualitat a les famílies que acompanyen als inscrits a les 

instal·lacions, tant al començar com al acabar el Casal. Us recordem que l’horari es 

de 9 a 14 hores horari de matí i de 9 a 16 hores horari de casal de tot el dia. 

 

Material que inclou 

 L’organització del Casal facilitarà tot el material necessari per desenvolupar les 

activitats. 

 Per a cada infant inscrit s’entregarà un mínim d’una samarreta. Aquesta s’haurà de 

marcar amb el nom i cognoms i portar-la de forma obligatòria, els dies de piscina i 

altres Sortides. 



 

Serveis 

 El Servei d’Acollida Matinal es desenvoluparà de 8 a 9 h. Es podrà fer ús del servei 

de forma fixa (tota la setmana) o de forma puntual (un dia puntual). Per fer ús del servei 

de forma fixa, haurà de constar al full d’inscripció. En el cas d’ús esporàdic, n aquest 

cas, caldrà comunicar-ho amb antelació i realitzar l’abonament de 4 euros en efectiu 

en el mateix moment. 

 El Servei de Menjador es realitzarà mitjançant càtering transportat. El menú consistirà 

en un primer plat, segon plat, postres, aigua i pa. Els dies de sortida, el servei de 

menjador prepararà els pícnics per aquells que han contractat el servei. En el cas d’ús 

esporàdic, n aquest cas, caldrà comunicar-ho amb antelació i realitzar l’abonament de 

9 euros en efectiu en el mateix moment 

 

El dia a dia 

 Cada dia es realitzarà una pausa per esmorzar. Cal que cada inscrit porti el seu 

esmorzar, aigua o suc. 

 Recomanem portar roba i calçat esportiu. En previsió dels dies de calor, cal portar 

pantalons curts. 

 Pels dies de jocs d'aigua o piscina cal portar: Motxilla amb banyador, calçat de bany, 

tovallola, muda de recanvi i crema solar. Recomanem portar el banyador i crema solar 

posats des de casa. 

 Considerem oportú portar una motxilla amb una muda de recanvi el primer dia de 

Casal pels alumnes de educació infantil posar el nom la bossa de la muda per si algun 

dia tenim algun tipus d’incidència, important  

 

Piscina i Sortides 

 Els Dimarts i divendres anirem a la piscina. Farem ús de la piscina poc profunda o 

profunda, segons l’edat dels inscrits. Aquests dies s’ha de venir amb el banyador posat 

de casa. 

 Les excursions i dies de piscina, es podran realitzar tal com estaven programades, 

quedem a l'espera, del que ens informin els organitzadors de les mateixes. 

 

 

 



 

Comunicació i normatives 

 En cas de no poder assistir a alguna de les sessions, es demana avisar al 

Coordinador/a del casal. 

 L’equip tècnic espera la màxima col·laboració dels participants amb les tasques i 

activitats proposades. 

 L’ús del servei, comporta l’acceptació de les normes de convivència del casal. Podreu 

trobar tota la informació detallada de la normativa i de les conseqüències en el cas de 

no respectar-les a la web de Control Play. 

 Mèdiques: Per a l'administració de medicaments cal adjuntar una autorització escrita 

acompanyada per la recepta mèdica i informe mèdic si fos necessari on s’han 

d’especificar: El medicament a administrar sempre dins la caixa original amb el nom 

de l'alumne a la caixa, a més del prospecte corresponent. També s’haurà de portar la 

dosi a administrar i l’hora de cada presa. 

 

Normativa 

 Garantim el compliment de la NOVA NORMATIVA que marca Generalitat de 

Catalunya, Decret 267/2016, de 5 de juliol. 

 Aquest estiu 2021 adaptem la normativa a les mesures que preguin en el seu moment 

les administracions competents. 

 

Infants 

 Els infants del casal d’estiu estaran coberts amb la nostra Muta d’accidents. 

 Tots els infants hauran de tenir mascaretes, per poder utilitzar-les en el cas de no 

poder mantenir la distància de seguretat a càrrec de les famílies (per exemple, 

autocars). 

 Calendari de vacunes actualitzat com a requisit a presentar conjuntament amb el 

formulari. 

 El tutor/a legal, ha de signar una declaració responsable, que l'infant / adolescent 

reuneix els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de 

pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta. També, hi hauran descrites 

les polítiques de cancel·lació. 

 

 



 

Protocols la Covid-19. 

 Seguirem tots els protocols que el departament de joventut, comuniqui que son els 

que s’han de seguir als casal d’estiu d’aquest any. 

Polítiques de devolució  

 Si s’anul·la la inscripció per motius familiars o personals, s’haurà de comunicar 15 dies 

abans de l’inici via email o per escrit. No es retornarà la reserva pagada. 

 Si la causa de l’anul·lació és mèdica, s’haurà de justificar amb un informe mèdic i 

avisar via e-mail o per escrit. En aquest cas, es retornarà el 70% de l’import pagat. 

Només en el cas que el/la nen/a no hagi assistit cap dia dels inscrits 

 Qualsevol alumne que no assisteixi al casal sense previ avís, perd el dret de retorn. 

Tampoc podrà assistir en un altre torn sense previ avís. 

 Si un tot un grup quedes confinant per positiu d’un infant o un monitor, es faria el retorn 

del 30% dels dies que el grup estigui confinat. 

 

INFORMACIÓ CASAL 

1. Casal d’Estiu 

El lleure és aquell temps dedicat a les pròpies aficions que permeten el creixement 

personal, incloent la relació amb altres persones. L'activitat de lleure és escollida 

lliurement, és modificable amb el pas del temps, té una repercussió més enllà de 

passar l'estona i aporta algun guany simbòlic a qui la practica, el lleure ben entès són 

les 3 D: diversió, descans i desenvolupament personal. 

El nostre casal d’estiu és un programa que pretén que els infants puguin gaudir de la 

millor manera les seves vacances d’estiu. Les nostres activitats ofereixen la possibilitat 

d’esbargir-se, aprendre a través de la diversió, el descans, la descoberta, el joc i la 

pràctica esportiva. 

 

2. Presentació Casal Estiu ESPERIT OLÍMPIC 2021 

Al casal d’aquest any ens endinsarem en el torneig més conegut mundialment. 

Conegut per tots els seus valors...IGUALTAT, SUPERACIÓ, SALUT, ESPORTIVITAT, 

UNIÓ... 

 

 



 
 

Com tot gran esdeveniment ens farà falta una mascota que representi les olimpíades 

d’aquest any. Cada grup del casal  representarà una població diferent, que es 

presentarà als Esperit Olímpics! 

Cada setmana ens acompanyarà una mascota que representarà un color i un valor 

digne de les olimpíades. Entre tots els equips olímpics, decidirem quina mascota ens 

representarà en aquesta celebració esportiva tan esperada! Cada mascota 

representarà un color i una valor digne de les olímpiques. 

Totes les activitats aniran relacionades amb una divertida mascota i el seu valor que 

ens ajudarà a empatitzar  totes elles. 

Conèixer totes les mascotes n’ajudarà a valorar la força que tenen tots els valors 

olímpics junts.  

Ens faran veure, que tots  junts, són el que fa gran aquest  esdeveniment, l'última 

setmana celebrarem conjuntament la festa clausura dels Esperit Olímpics! 

Treballarem amb el màxim de material reciclat, per començar a conscienciar amb el 

canvi climàtic. 

Cada setmana les activitats aniran relacionades amb el centre d'interès del casal. 

Farem treballs manuals, gimcanes, jocs, esports i sortides 

 

2.1 Caràcter lúdic i vivencial 

L'essència eminentment lúdica ho converteix en una activitat molt atractiva i 

motivadora per a la majoria de nois i noies. Aquesta motivació, afegida a la creació 

d'un clima relaxat i agradable, és el que els pot dur a actituds d'esforç, autoestima, 

superació personal, sacrifici, perseverança, col·laboració, etc. i a una major 

predisposició a l'aprenentatge. 

 

2.2 Caràcter universal 

El caràcter universal alhora que divers de l'esport i el lleure, gràcies al seu llenguatge 

corporal i del moviment, així com al fet que està present en totes les cultures, es pot 

considerar un fenomen social universal. Aquesta qualitat li converteix en una activitat 

privilegiada per a la creació d'espais de comunicació i relació entre persones de 

diferents procedències o referents culturals: no hi ha les barreres de l'idioma sinó que  

 

 

 



 
 

hi ha l'esperit lúdic, agonístic i expressiu compartit per tots els éssers humans. Els jocs, 

les danses, els esports, etc. estan presents en tots els racons del món i es converteixen  

en un d'aquests elements que ens proven que som molt més iguals que diferents. 

Alhora, no obstant això, existeixen diverses modalitats i existeixen moltes pràctiques 

corporals particulars de cada zona, que es converteixen fins i tot en element 

identificador, reflectint la diversitat cultural existent. 

Aquest estiu els infants al nostre casal gaudiran de l’esport, la convivència, el joc lúdic, 

la creativitat la cultura i el temps de descans tot fent activitats relacionades en el 

elements. El nostre centre d’interès es basarà en 2 línies de treball: Els valors 

fonamentals respectant el medi ambient. 

 

3. Objectius generals Casal. 

 

 Afavorir l’autonomia i el creixement i desenvolupament personal dels infants a partir 

de noves vivències i experiències. 

 Aconseguir que els infants gaudeixin del casal a partir d’una programació atractiva 

d’activitats de caire lúdic . 

 Afavorir la descoberta i la interrelació amb l’entorn natural, social i cultural proper. 

 Transmetre hàbits de vida saludables i sostenibles. 

 

 Fomentar i valorar la integració i el respecte de totes les persones vinculades al Casal. 

 Potenciar la cooperació en els jocs, els tallers i els esports. 

 Acceptar i respectar la diversitat cultural i social 

 

4.Atenció a la Diversitat 

 

El Casal ha vetllat per la seva integració i ha destinat recursos humans per poder donar 

atenció a les seves necessitats educatives. 

S’ha aconseguit que puguin gaudir del Casal amb èxit 

 

5 .Estructura del Casal Estiu 2021 

 

Cada setmana el projecte es centrarà en un tema relacionat amb l’eix del casal. Un 

nou personatge apareixerà cada dilluns al matí per introduir-nos amb la temàtica 

setmanal i les activitats proposades. 



 
Setmanalment hi hauran activitats fixes com: 

Sortida a la Piscina els dimarts i divendres (alumnes de primària i Infantil) 

3 sortides amb autocar (alumnes de primària i Infantil) 

 

Horaris del Casal: 

 8 a 9h Acollida. 

 9 a 14h Horari matí 

 9 a 16h horari de tot el dia. 

 

6 .Activitats i Sortides. 

 

 Setmana 1. La Igualtat  

 Setmana 2. La Superació (Sortida Platja del Prat 

 Setmana 3 La Salut (Sortida al Museu olímpic) 

 Setmana 4 La Esportivitat (Sortida al Parc de Catalunya) 

 Setmana 5 La Unió (Festa de l’Escuma) 

7 .Xarxes Socials i + Informació 

Dubtes o incidències les podeu comunicar per diferents vies: 

• Telèfon Coordinació.  

• Correu Gmail. casalestiu.junca@gmail.com 

 Web de Control Play. www.controlplaysports.com 

 Blog del casal. casalestiujuncadella.wordpress.com/ 

 Canal d’Instagram. www.instagram.com/casalestiujuncadella/ 

 Canal de Youtube. 
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