CASAL D’ESTIU 2021
AMPA ESCOLA PAU CASALS
TEMÀTICA: LA VOLTA AL MÓN
DATES: Del 28 de juny al 30 de juliol (5 setmanes)
SETEMBRE: Del 30 d’agost al 10 de setembre (2 setmanes)
HORARIS: De 9h a 13:30h. / 9h a 15:00h (amb menjador) / 9h a 17:00h

COMPLIMENT DE TOTS EL PROTOCOLS I MESURES DE SEGURETAT
ACTIVITATS:
o
o
o
o
o
o
o
o

Activitats de Lleure i Esport
Jocs Lúdics
Tallers manuals
Experimentació
Sortides pel municipi
Piscina setmanal. (Es farà caminant a la Piscina Podium de Viladecans)
Jocs d’aigua
Sortida al Canal Olímpic (setmana 2 i 4 del casal, de 9 a 17h)

Planing Setmanal Exemple : Setmana 1
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Entrada: Preparació del dia.

9:00h -9:15
9:15-10:30

Presentació
Centre d’interés

10:30-11:00

Esmorzar

11:00-12:30

Jocs de
presentació

Joc de pistes

12:30-13:30:

Jocs d’exteriors

Manualitat

13:30-15:00

Dinar
Racons

Dinar
Racons

Dinar
Racons

Dinar
Racons

Dinar
Racons

15:00-17:00

Manualitat

Jocs d’interior

Manualitat

Jocs de taula

Jocs
multiculturals

Jocs cooperatius

Jocs de cohesió

Esmorzar

Esmorzar
Sortida per el
voltant

Piscina Podium
Manualitat
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PREUS:
HORARI

PREU Inscripció / Setmana

De 9h a 13:30h
Dies de sortida Canal Olimpic de 9h a 17h

De 9h a 15h

Inclou menjador(excepte dia de sortida al canal)

De 9h a 17h

55,50 €

89,00 €
103,5 €

Descomptes:
No aplicables al servei d’acollida matí
•

5% al contractar inicialment 4 o més setmanes

•

5% a partir del 2n germà.

Descomptes no acumulables
Inclou: Una Samarreta del casal i assegurança d’accidents.
INSCRIPCIONS : WWW.PAIDO.ORG
Pagament del 25% per confirmar plaça
Data Límit d’incripció 4 de juny
La realització del casal està subjecte a l’evolució de l'expansió de la pandèmia del
covid19.

QUÈ CAL PORTAR AL CASAL?
•

Autoritzacions, fotocopia de targeta Sanitària i fotocopia de cartilla de
vacunació.

•

Esmorzar

•

Roba de recanvi

•

Ampolla d’aigua

•

Crema Solar

•

Estoig escolar (a partir de 1r curs escolar).

•

Mascareta
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ORGANITZACIÓ
•

El primer dia del casal cal lliurar al coordinador/a del casal:
- Fotocopia Cat Salut
- Fotocopia llibre de vacunació

•

Per recollir als infants cal estar al llistat de persones autoritzades. En cas de
no ser-hi, cal comunicar qui recollirà al nen/a la Coordinadora, indicant nom i
DNI.

•

Els alumnes que marxin sols hauran de portar l’autorització corresponent.

•

Les ampliacions del Casal s’hauran de comunicar abans del dimecres de la
setmana anterior, i estaran a disposició.

•

L’organització per necessitats tècniques i /o climàtiques, pot modificar les
activitats, o els recorreguts de les mateixes. Sempre que sigui possible
s’avisarà amb prou temps.

•

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al següent número de telèfon
936378538, al WhatsApp 670646868 o al mail paido@paido.org

QUE APORTA PAIDO:
•

El rati per monitor serà d’1 monitor/a per 12 participants.

•

1 Samarreta per inscripció

•

Seguiment del casal amb un coordinador general

•

Materials per realitzar les activitats

•

Assegurança d’accidents per participants

•

Assegurança de responsabilitat civil

•

Reunions pares (aquest any seran de forma telemàtica )

•

Canal de comunicació (mail i whatsapp)

•

APP per informar a pares

•

Compliment de la normativa pel que fa a Ratis i titulació del personal, així
com el certificat de no estar inscrits en el registre de delictes sexuals.

•

Programacions i planificacions del casal

•

Qüestionari de satisfacció

•

Els sistemes necessaris de protecció de monitors, sistemes de control de
temperatura, gel i sabó desinfectants per participants i monitors, sistemes de
neteja d’espais.

•

Formació als educadors en protocols i mesures de seguretat davant el control
de l’expansió del covid19.
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