
    

 
Benvolgudes famílies,  

 

El casal es realitzarà al Pavelló Polivalent de Llambilles però també usarem habitualment la sala de la 

planta baixa de l’Ajuntament per dur a terme determinades activitats, contribuint així, a la separació amb el 

casal infantil. 

 

Les dates en que realitzarem el casal és del 28 de juny al 10 de setembre de 2021 en els següent períodes: 

• 1er període: del 28 de juny al 30 de juliol. 

• 2n període: del 23 d’agost al 10 de setembre. 

 

L’horari del casal és de dilluns a divendres distribuït en: 

Casal: 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 17:00  

Servei menjador: 13:30 a 15:00. 

 

Per tal de minimitzar els riscos de la COVID 19 aplicarem les següents mesures : 

➢ Mesures de  prevenció, higiene i seguretat establertes pel departament de joventut de la 

Generalitat de Catalunya per aquest tipus d’activitats (adjuntem còpia via e-mail). 

➢ Protocol de prevenció, higiene i seguretat que vam elaborar l’any passat (versió actualitzada)  

➢ Responsable d’higiene dins l’equip de monitors. 

➢ Empresa de neteja que realitzarà una neteja a fons cada matí abans de començar el casal.    

 

NORMATIVA D’ENTRADA 

Els participants del casal jove hauran d’entrar per la porta principal del pavelló, de manera ordenada i 

evitant aglomeracions  

Al matí, el casal començarà cada dia a les 9:00, tot i així, s’obriran les portes a les 8:30 per començar a 

rebre els participants. 

A la tarda, pels participants que marxen a dinar a casa, les portes es tornaran a obrir de les 14:50 a les 

15:10. 

NORMATIVA DE SORTIDA 

• Matí: L’horari de recollida  és de 13:00 a 13:30.  

• Matí + Dinar:  L’horari de recollida és de 14:50 a 15:10.  

• Matí + Dinar + Tarda: L’horari de recollida és de 16:45 a 17:00.  

La sortida es farà per la porta principal del pavelló. 

Fora d’aquest horari les portes del casal estaran tancades i només es permetrà l’entrada fora d’horari 

amb una causa justificada. En cas de no assistir al casal cal avisar a la coordinadora abans de les 

9:15 del matí (via telefònica). 

 

Com cada any gaudirem del càtering Plats Vilanova, el qual ens subministrarà els menús diaris i els estris 

necessaris pel dinar. En cas de no haver contractat el servei de menjador i tenir-ne necessitat, cal avisar al 

responsable d’higiene del casal amb antelació i realitzar el pagament del tiquet puntual o tiquet setmanal de 

menjador que s’ha de fer via online des del web de l’Ajuntament a la secció de tràmits electrònics. 

El preu del menú puntual és de 8€ i el de setmanal 35€. 

 

 



    

La proposta pedagògica que hem pensat pel casal jove està basada en 4 eixos puntals:  

✓ Assemblees i pluja d’idees: els participants tindran un espai on podran pensar, decidir i debatre què 

volen fer al casal i que esperen d’aquest a través de les assemblees setmanals. 

✓ Participació i presa de decisió: volem fomentar al màxim la participació de tots els membres del 

grup aconseguint així que se sentin part del projecte i se’l facin seu.   

✓ Cooperació i treball en equip: per tal de crear un vincle entre els participants potenciarem la 

cooperació i el treball en equip tant en la presa de decisions com en l’execució de les activitats.  

✓ Auto programacions: volem elaborar una programació que respongui als interessos i necessitats 

dels joves i per aquest motiu creiem que la millor manera és escoltant-los i deixar-los elaborar la seva 

pròpia programació.  

 

Tal i com vam informar a la reunió, les excursions i activitats extraordinàries que realitzarem són: 

 

✓ Excursió a la platja: 15 de juliol (cost 8€) 

✓ Nits d’aventures pirates al pavelló: 1 i 28 de juliol. 

✓ Espectacle de cloenda: 30 de juliol. 

 

L’horari de les excursions sempre serà de 9h a 17h, independentment de la modalitat contractada.  

 

Pels participants apuntats al servei de menjador, el dinar són dos entrepans, una aigua i una peça de fruita. 

Pels que no tinguin servei de menjador inclòs, tenen dues opcions: o portar dinar de casa (carmanyola o 

entrepà) o comprar un tiquet puntual de menjador amb un cost de 8 €. 

 

Directora: Meritxell de la Cruz  606.15.55.75  

Coordinadora: Alba Hernández 691.43.92.71 

Equip de monitors: Laura González, Sheila Casadevall, Genís Esteva, Jaume Rigo i Ariadna Ros.  

Tot l’equip de treball està totalment qualificat per dur a terme el casal. Cada un dels membres té els 

coneixements, les habilitats i aptituds necessàries per tal de realitzar activitats de lleure i esport infantil i 

juvenil. 

✓ L’esmorzar i l’aigua. Recomanem fomentar els hàbits saludables i evitar la “bolleria”, així com utilitzar 

embolcalls reutilitzables.  

✓ Bossa amb banyador, xancletes, tovallola i crema solar per poder fer activitats d’aigua quan sigui 

necessari. 

✓ Un got de plàstic (només pels participants que es queden a dinar).   

✓ Repel·lent de mosquits (sobretot per les nits al pavelló). 

✓ Crema solar posada de casa. 

 

Documentació pel primer dia de casal: Originals i firmats  

✓ Autorització participació al Casal  

✓ Autorització arribada/sortida Casal sols. 

✓ Declaració de responsabilitat de no vacunat (només en cas que el participant no tingui les vacunes al 

dia) 

Documentació per cada dilluns: 

✓ Declaració de responsabilitat COVID 19 

  


