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Des de l'AMPA i gestionat per Temps Teu, oferim el servei de casal per les famílies que ho 

necessiteu a l’escola Dolors Granés. Hi ha horari de matí i/o tarda, servei de menjador i 

d'acollida.   

Els nens i nenes podran portar a terme diverses activitats lúdiques i creatives, i compartir amb 

els seus companys una estona agradable de lleure. Creiem en el joc lliure on podem treballar 

l'espontaneïtat, les relacions socials i l'autonomia amb un objectiu principal: fomentar un 

desenvolupament integral de l'alumne. També proposarem diferents activitats dirigides i 

classificades segons l'edat i per temàtiques on els infants podran adquirir eines per 

desenvolupar l'empatia, la solidaritat, el respecte pels torns, etc.  

En el context derivat de la pandèmia de la COVID-19 seguirem les pautes marcades pel 

Departament Jovecat de la Generalitat de Catalunya amb les recomanacions pertinents sanitàries 

i de protecció civil (facilitem document específic de les mesures).  

Farem grups tancats de 10 infants i cada grup tindrà el seu monitor.  
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CASAL SETEMBRE      

DIA FESTIU      

 

SERVEI CASAL 
HORARI 

DIA ESPORÀDIC 
1ª SETMANA 
(Del 31al 4 
setembre) 

2ª SETMANA 
(Del 7 al 10  
setembre) 

DOS SETMANES 
(Del 31al 10 
setembre) 

Mati  9-13h 10€ 47,50€ 38€ 85,50€ 
Matí+menjador  9-15h 19€ 90,25€ 72,20€ 162,45€ 
Mati+menjador+tarda 9-16.30h 22€ 104,50€ 83,60€ 188,10€ 
Matí+tarda  9-13h i 15-16.30h 13€ 61,75€ 49,40€ 111,15€ 
Tarda 15-16.30h 3€ 14,25€ 11,40€ 25,65€ 
Acollida matí 7.30h-9h 2€ 9,50€ 7,60€ 17,10€ 
Acollida tarda 16.30-18h 2€ 9,50€ 7,60€ 17,10€ 
 

Preu soci vàlid per totes les AMPA´s, AFA´s de les escoles de Cardedeu 
Preu No Soci AMPA/AFA incrementa 5€ a qualsevol dels serveis del preu per dia  
Preu 2n germà 5% descompte  
Preu família nombrosa 10% descompte 
Menjador: catering servit per la Rostisseria La Canya 
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Què cal portar  
 

· Crema solar posada  
· Mascareta (+ de 6 anys). Dins del grup estable no caldrà portar-la 
· Aigua 
· Esmorzar  
· Berenar (si fa acollida tarda) 
· Bata manualitats (es pot quedar al casal tota la setmana) 
· Roba de recanvi per nens i nenes d’infantil (es pot quedar al casal tota la setmana) 
· Llençol net cada dia (si fa migdiada)    
 

MEDICAMENTS 

PER PODER DONAR UN MEDICAMENT A UN INFANT ÉS NECESSÀRIA LA RECEPTA DEL METGE INDICANT 

DOSIS, MEDICAMENT, VIA DE SUMINISTRAMENT, PERIÓDE DE TRACTAMENT I ACOMPANYAR AQUESTA 

RECEPTA AMB L’AUTORITZACIÓ SIGNADA DEL PARE O LA MARE.  

Si no tenim aquesta documentació no podrem donar cap medicament 

 

 

Opcions per fer el pagament 

 

1. Transferència bancària Banc Sabadell 
IBAN: ES06 0081 0040 46 0001483758 
Concepte: Nom (alumne) + Cognoms + Casal setembre 

 

2. INGRÉS PER CAIXER AUTOMÀTIC AMB TARGETA Banc Sabadell 
Operació amb qualsevol entitat bancària GRATIUTA 
Passos a seguir: 
- Introduir targeta 
- Pagaments a tercers 
- Introduir codi: 3101 
- Introduir concepte: Nom (alumne) + Cognoms + Casal setembre 

 

Pagament en efectiu en mostrador del banc tindrà un cost de 2.00€ 
Important: no fer pagaments per caixer automàtic en efectiu. No es podrà justificar el 
vostre ingrés. 
 
3. En efectiu 
Entregat en un sobre indicant l’import, els dies de casal, el nom i els cognoms de la 
nena/del nen. 
 
 



CASAL DE SETEMBRE 2020 A L’ESCOLA DOLORS GRANÉS 

 3 

 

 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

ACOLLIDA 
7.30-9h 

Joc lliure Joc lliure Joc lliure Joc lliure Joc lliure 

MATÍ 
9.00-13.00h 

Manualitats 
Esport 
Entorn 

Manualitats 
Esport 
Entorn 

Manualitats 
Esport 
Entorn 

Manualitats 
Esport 
Entorn 

Manualitats 
Esport 
Entorn 

MIGDIA 
13.00-15.00h 

Dinar 
migdiada o 

jocs/activitat 
tranquil·les 

Dinar 
migdiada o 

jocs/activitat 
tranquil·les 

Dinar 
migdiada o 

jocs/activitat 
tranquil·les 

Dinar 
migdiada o 

jocs/activitat 
tranquil·les 

Dinar 
migdiada o 

jocs/activitat 
tranquil·les 

TARDA 
15.00-

16.30/17h 

Manualitats/ 
Jocs 

Manualitats/ 
Jocs 

Manualitats/ 
Jocs 

Manualitats/ 
Jocs 

Manualitats/ 
Jocs 

ACOLLIDA 
17-17.30h 

Joc lliure Joc lliure Joc lliure Joc lliure Joc lliure 
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CRITERIS PER L’ORGANITZACIÓ DEL CASAL DE SETEMBRE 2020. COVID-19 

  

PRESENTACIÓ 

Amb aquest document fixarem les línies per desenvolupar el casal d’estiu en el context 

d’excepcionalitat derivat de la pandèmia de la COVID-19. Ho fem seguint les pautes 

marcades pel Departament de Treball, Afers Socials i Familiars amb les recomanacions 

pertinents sanitàries i de protecció civil. 

 

• Flexibilitat: ens adaptarem a les noves circumstàncies i serem plàstics i imaginatius a 

l'hora de dissenyar aquestes “noves” activitats que no han de perdre l’essència de 

l’educació en el lleure i de la nostre filosofia. 

• Progressivitat: es podran iniciar activitats d’una tipologia abans que d’altres, o 

incrementar el nombre de participants a mesura que es vagin consolidant les setmanes 

sense incidència del virus. 

• Adaptabilitat territorial: L’evolució de cada territori (àrea bàsica de salut) és diferent, 

hi ha diferents velocitats en el desenvolupament del pla de desconfinament. Això 

suposa adaptar-nos a la realització de les sortides programades en funció de la zona on 

es desenvolupin. 

Partint d’aquest context d’excepcionalitat, cal apuntar que el casal de setembre es 

podrà fer, si es donen les condicions objectives des de l’àmbit de la salut pública i 

l’evolució de les dades epidemiològiques, per tal que puguin desenvolupar-se amb 

seguretat per als infants i per a les persones que en tenen cura, així com per a  la resta 

de la ciutadania. En aquest sentit, doncs, s’establiran uns criteris imprescindibles de 

seguretat i protecció per a la seva realització. 

 

RATIO 

Un monitor/monitora per cada 10 participants. En cada activitat es dividiran en grups 

anomenats “grup de convivència”. Caldrà vetllar pel manteniment dels 2 metres de 

distància, en cas contrari haurem de fer us de la mascareta. 

 

REQUISITS GENERALS PER A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS 

• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 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. 
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• 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 amb patologies prèvies de base caldrà que sigui valorada 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. 

 

MESURES DE SEGURITAT I HIGIENE 

         Rentat de mans 

Cal rentar mans a l’inici i al final de cada activitat amb la tècnica rentat de mans efectiu 

(farem entrenament amb els infants i tindrem document amb imatges de com fer-ho). 

 

          Ús de mascareta 

En la realització d’activitats no és necessari l’ús de mascaretes si es mantenen les 

distàncies de seguretat. S’utilitzaran mascaretes en el cas que no sigui possible aquest 

manteniment de la distància. 

 

        Llistat de comprovació de símptomes 

Diàriament caldrà comprovar l’estat de salut d’infants i monitors/monitores per 

garantir que poden participar de les activitats de lleure amb seguretat per a ells i per a 

la resta de persones del seu entorn.  

Tindrem un llistat per a la ràpida identificació de símptomes. Es farà una comprovació 

de la temperatura (termòmetre frontal). El resultat de les mesures de temperatura 

corporal dels infants i adults quedarà degudament registrat o documentat. 

 

        Distància de seguritat 

El distanciament físic és de 2 metres entre totes les persones que participen de 

l’activitat i altres professionals externs que necessitin accedir a les instal·lacions on es 

realitzin les activitats mentre hi hagi infants, monitors i monitores del lleure. 
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        Neteja i desinfecció 

És necessari ventilar les instal·lacions interiors 3 vegades al dia un mínim de 10 minuts 

per ventilació.  

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. 

Desinfecció d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, cadires, 

etc. Les taules d’ús habitual i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les 

activitats i dels àpats, respectivament. 

El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents 

infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús.  

Pel que fa a les piscines o d’altres instal·lacions aquàtiques caldrà seguir la normativa 

vigent, inclosa en el Real Decreto 742/2013. Caldrà realitzar la desinfecció diària del 

material aquàtic. No es podran utilitzar en cap cas els eixugamans d’aire. 

 

        Seguritat alimentària 

El menjar es servirà sempre en plats individuals i no podrà ser compartit entre els 

infants. S’evitaran els utensilis d’ús compartit, però es podran fer servir gerres d’aigua 

que seran servides pels monitors i monitores. 

Quan es facin excursions, també caldrà evitar que infants comparteixin el menjar i 

utensilis (coberts, cantimplores...) que seran d’ús individual o d’un sol ús.  

Es mantindrà la distancia de seguritat en tot moment. 

 

        Entrades i sortides 

En les hores d’inici i final de l’activitat, aquestes accions es faran de forma esglaonada 

per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat. Les persones 

que deixin o recullin els infants hauran de guardar també les distàncies fora de les 

instal·lacions. Si alguna família vol entrar a l’espai haurà de ser respectant que només 

podran accedir 2 famílies a l’hora (un membre de cada família). 

Per tal d’evitar aglomeracions en aquests moments punta, probablement disposarem 

d’espais alternatius propers al lloc de realització de l’activitat per descongestionar 

accessos. Us anirem informant. 

 

        Roba de llit i tovalloles 

La roba de llit que hauran de portar de casa per part d‘infants que facin migdiada 

caldrà que siguin rentades cada dia a alta temperatura (superior a 60º). 
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Les tovalloles de piscina, s’hauran de portar de casa prèviament rentades a alta 

temperatura. Prendrem mesures perquè no hi hagi contacte entre tovalloles mentre 

se’n faci ús.  

 

        Delimitació d’espais 

Cada grup de convivència tindrà el seu espai delimitat. Es poden fer servir espais de 

forma compartida, sempre que s’utilitzin en grups petits i que garanteixin la distància 

de seguretat. 

 

 

 

Des d'un vessant pedagògic, incorporarem en el disseny educatiu de les activitats 

l’experiència de la COVID-19 i enriquirem aquestes activitats amb nous aprenentatges i 

experimentacions, treballant entre altres qüestions:  

• L’acompanyament emocional.  

• El treball del dol.  

• La gestió de la incertesa i la por a allò desconegut. 


