CASAL D’ESTIU 2020: “CASAL B 612: UN VIATGE PER L’UNIVERS AMB EL PETIT PRÍNCEP”

NOTA INFORMATIVA - A.E.KAMPI KI PUGUI
CASAL D’ESTIU 2020-AMPA ESCOLA PROVENÇANA
Benvolgudes Famílies,
Deguda a la situació de confinament i pandèmia que estem vivint actualment les instruccions rebudes
per part de l’Ajuntament ens indiquen que les inscripcions al Casal 2020 no es podran fer de forma
presencial com estava previst. A més, les dates i torns del Casal 2020 que anunciem es mantindran
sempre i quan la situació hagi tornat a la normalitat i es permetin aquest tipus d’activitats. Qualsevol
canvi us el farem saber. Us avancem tota la informació que tenim disponible a dia d’avui per a la vostra
organització.
Així, aquest any haureu descarregar la preinscripció a la mateixa web del AMPA. Alternativament
habilitem l’adreça de correu casalsantaeulalia@kampikipugui.org per tal d’enviar-nos la preinscripció o
contactar amb nosaltres per a qualsevol dubte. Els correus amb sol·licituds de preinscripció es
revisaran durant el període d’inscripció del 25 al 29 de maig per els infants de les escoles
Provençana, Bernat Desclot i Milagros Consarnau i del 1

al 10 de juny per la resta de infants

interessats d’altres escoles, de 9h a 13h del matí de dilluns a divendres i se us farà un retorn del
correu confirmant la plaça pels torns sol·licitats. Amb el correu de conformitat se us enviaran les
instruccions per com formalitzar la inscripció.

IMPORTANT: Donades les circumstancies actuals no podem garantir que el casal finalment es realitzi
en les dates previstes ni en quines condicions (sortides, piscina, menjador, etc.), ja que haurem de seguir
la normativa vigent per part de l’Ajuntament i autoritats sanitàries en cada moment. Per això, aquest
any el primer pagament no es farà fins a mitjans de Juny, moment en que esperem tenir total la
informació relativa al funcionament definitiu del CASAL 2020. Però la preinscripció cal fer-la en les
dates esmentades. El casal d’estiu 2020 tindrà les places reduïdes a 30 infants per grup, així que en
total per setmana podrem acollir un màxim de 210 infants entre les dues escoles.

PROCEDIMENT A SEGUIR
1-Treure i omplir preinscripció de la web del AMPA. Si ets usuari de l’escola del 25 al 29 de maig
tens preferència, si no ets usuari de l’escola del 1 al 10 de juny.
2-Enviar preinscripció a casalsantaeulalia@kampikipugui.org
3-Esperar confirmació i passos a seguir per la inscripció formal.
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CASAL D’ESTIU 2020: “CASAL B 612” …UN VIATGE PER L’UNIVERS AMB EL PETIT PRÍNCEP…
•

Descripció

El casal d’estiu és realitzarà a les instal·lacions de l’escola Bernat Desclot (de p3 a 4rt) i MilagrosConsarnau(de 5è a la ESO).
Els infants es podran inscriure del 25 al 29 de maig els infants de les escoles Provençana, Bernat Desclot i Milagros Consarnau i del 1 al 10 de
juny els infants d’altres escoles.
.
El casal es realitzarà del 29 de juny al 31 de juliol i del 31 d’agost al 4 de setembre de 2020 (escola Bernat Desclot). Aquest estarà comprès per
sis torns. Cadascun dels quals funcionarà de dilluns a divendres amb un horari de 9:00 a 13:00h i de 15:00 a 17:00h. Hi haurà servei d’acollida matinal
de 7.45:h a 9:00h.
També hi haurà servei de menjador de 13:00 a 15:00h. el servei de menjador el realitzarem del 29 de juny al 31 de juliol a l’escola Milagros
Consarnau amb cuina pròpia i del 31 d’agost al 4 de setembre s’acabarà de confirmar depenent de les inscripcions, aquest es realitzaria a
l’escola Bernat Desclot.
El casal funcionarà per grups d’edat. Cadascun d’ells tindrà un equip de monitors fixa durant tot el casal depenent del nombre d’infants inscrits variarà
la quantitat de monitors/es basant-nos en la normativa vigent d’activitats en el lleure.
Els grups comprenen les següents edats:
PETITS: de 3 i 5 anys.(2 grups)
MITJANS: de 6 a 9 anys.(2 grups)
GRANS: de 10 a 13 anys.(2 grups)
JOVES: de 14 a 15 anys.(1 grup)

-

Aquest curs per la situació especial en la que ens trobem de el COVID-19 els grups seran tancats amb 30 infants cadascú, per tant hi haurà
un màxim d’inscrits de 210 infants en total, 120 infants a l’escola Bernat Desclot i 90 infants a l’escola Milagros Consarnau.
•

CALENDARI D’ACTIVITATS: Tot i que tots tindrem el mateix calendari setmanal, les activitats variaran adequant-se a l’edat del grup.
DILLUNS

1ª SETMANA
Del 29 de juny al 3 de juliol
ASTEROIDE B 612 / LA TERRA
EL PETIT PRÍNCEP I EL PILOT

2ª SETMANA
Del 6 al 10 de juliol
ASTEROIDE 325
EL REI

3ª SETMANA

JOCS DE GRUP

REPTES

JOCS DE GRUP

DIMARTS

DIMECRES
(acció)

DIJOUS

PISCINA

JOC DE PISTES

PISCINA

TALLERS

PISCINA

RACÓ : EL MÓN ON
ENS AGRADARIA
VIURE

GIMCANA

PARC DE
FRANCESC MACIÀ
MALGRAT DE MAR
TALLERS

PISCINA
PARC DE
COLLSEROLA

REPTES

TALLERS

JOCS DE GRUP

PISCINA

RACÓ : EL MÓN ON
ENS AGRADARIA
VIURE

GRAN JOC

TALLERS

PISCINA
PARC DE SELVA
AVENTURA
(ARBÚCIES)

Del 13 al 17 de juliol
ASTEROIDE 326 I 327
EL VANITÓS I EL BEVEDOR

REPTES

TALLERS

RACÓ : EL MÓN ON
ENS AGRADARIA
VIURE

TALLERS

JOCS DE GRUP

PISCINA

KERMESSE

PISCINA

4ª SETMANA
Del 20 al 24 de juliol
ASTEROIDE328
L’HOME DE NEGOCIS

DIVENDRES
(aventura)

PLATJA
VILANOVA I LA
GELTRU

REPTES

TALLERS

RACÓ : EL MÓN ON
ENS AGRADARIA
VIURE

TALLERS

5ª SETMANA
Del 27al 31 de juliol

JOCS DE GRUP

PISCINA

GIMCANA

PISCINA

ASTEROIDE 329 i 330
EL FANALER I EL GEÒGRAF

REPTES

TALLERS

RACÓ : EL MÓN ON
ENS AGRADARIA
VIURE

PLATJA DE CUNIT
TALLERS
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•

Els divendres de sortida no hi haurà servei de menjador, tots els infants hauran de portar el dinar de casa.

•

CASAL DEL 31 D’AGOST AL 4 DE SETEMBRE

CASAL DE SETEMBRE

DILLUNS

DIMARTS
(acció)

JOCS DE
GRUP

JOC DE PISTES

DIMECRES

DIJOUS

PISCINA

DIA SOBRE
RODES

DIVENDRES
(aventura)

PLATJA DEL GARRAF
Del 31 d’agost al 4 de setembre
TALLERS

UN MÓN MILLOR

•

RACÓ : EL MÓN ON
ENS AGRADARIA VIURE

TALLERS

Els divendres de sortida no hi haurà servei de menjador, tots els infants hauran de portar el dinar de casa.

TARIFES DEL CASAL D’ESTIU

➢

ACTIVITAT:

Del 29 de juny al 31 de juliol

PREU TOTAL

PREU TOTAL GERMANS

TOT EL CASAL MATI I TARDA
(Del mes de juny i juliol)
*no inclou colònies.
TOT EL CASAL MATI
(Del mes de juny i juliol)
*no inclou colònies.
1 SETMANA MATÍ I TARDA
1 SETMANA MATÍ*
ESPORÀDIC (1 DIA/1 INFANT)
Del 31 d’agost al 4 de setembre
Mati i tarda
Del 31 d’agost al 4 de setembre
Mati

430€

420€

320€

310€

90€
68€
28€
85€

85€
63€

65€

60€

80€

*El preu inclou l’excursió de divendres de tot el dia.

➢

REPTES

MENJADOR:

1 SETMANA
ESPORÀDIC

PREU TOTAL
27€
8€

•

Divendres no hi haurà servei de menjador, tothom haurà de portar el dinar de casa.

➢

ACOLLIDA:

1 SETMANA MATÌ
1 DIA MATÌ

PREU TOTAL
15€
4€
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•

COLÒNIES DEL 13 AL 17 DE JULIOL

El casal romandrà obert igualment durant la setmana de colònies.

DADES TÈCNIQUES:
EDATS PARTICIPANTS: De 6 a 15 anys.
LLOC: Les colònies es realitzaran a la casa de colònies LA CADAMON. Situada al Parc Natural de La Zona Volcànica de la Garrotxa,
Sant Joan de les Fonts, Girona.
DATES: Del 13 al 17 de juliol de 2020.
TRANSPORT: Autocar.
PLANNING ACTIVITATS:

1R-2N

3R-4RT

5È-6È

ESO

DILLUNS 13
ARRIBADA I
INSTAL·LACIÓ
JOC
DESCOBERTA
JOC DE NIT
ARRIBADA I
INSTAL·LACIÓ
JOC
DESCOBERTA
JOC DE NIT
ARRIBADA I
INSTAL·LACIÓ
JOC
D’ORIENTACIÓ
JOC DE NIT
ARRIBADA I
INSTAL·LACIÓ
JOC
D’ORIENTACIÓ
JOC DE NIT

DIMARTS 14
SCAPE ROOM
CAMP
D’AVENTURA
VETLLADA
CAMP
D’AVENTURA
SCAPE ROOM
VETLLADA
GRAN JOC
TALLERS

DIMECRES 15
EXCURSIÓ
ZONA VOLCÀNICA
JOC DE NIT
EXCURSIÓ
ZONA VOLCÀNICA
JOC DE NIT
BTT

GRAN JOC

CAMP
D’AVENTURA
JOC DE NIT
CAMP
D’AVENTURA
BTT

SCAPE ROOM

JOC DE NIT

SCAPE ROOM
TALLERS

DIJOUS 16
GRAN JOC

DIVENDRES 17
RECOLLIDA

TALLERS

COMIAT

FESTA
TALLERS

RECOLLIDA

GRAN JOC

COMIAT

FESTA
RECOLLIDA
EXCURSIÓ
ZONA VOLCÀNICA
FESTA
RECOLLIDA
EXCURSIÓ
ZONA VOLCÀNICA
FESTA

PREUS:

Del 13 al 17 de juliol

COMIAT

GRUP 1R A ESO (del 6 al 10 de juliol)
GRUP 1R A ESO (del 6 al 10 de juliol)+TOT EL CASAL TOT EL DIA

PREU
TOTAL
255€
590€

PREU TOTAL
GERMANS
245€
565€

GRUP 1R A ESO (del 6 al 10 de juliol)+TOT EL CASAL MATINS

495€

475€

COMIAT
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MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ GENERALS DINS DEL CASAL D’ESTIU 2020
La Generalitat ha marcat unes línies comunes i generals de com s’han de desenvolupar les activitats del lleure educatiu aquest
estiu en el context d’excepcionalitat derivat de la pandèmia del COVID19.
El Casal d’estiu del 2020 és especialment rellevant en la fase post-confinament:

•

L'aprenentatge en les noves rutines, especialment les que tenen a veure amb la higiene i la protecció, i el
protagonisme d’infants i joves en aquests nous aprenentatges.

•
•

La retrobada i contacte amb la natura i els espais oberts.
La recuperació del sentit de comunitat: les interaccions socials, el retrobament amb les amistats, el contacte amb
referents adults més enllà del nucli familiar.

Així doncs hem establert uns criteris imprescindibles de seguretat i protecció per a la realització d’aquest Casal d’estiu
2020. S’han emès una sèrie d’indicacions generals amb l’objectiu de minimitzar el risc de contagi entre infants, adolescents i
monitors/es, i de totes elles amb la resta de la població.
PROTOCOLS QUE SEGUIREM

-

Es demanaran uns requestis sanitaris per participar de l’activitat a l’hora de formalitzar la inscripció: Absència de
malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19, Calendari de vacunes actualitzat...
El tutor/a legal de l’infant juntament amb la fulla d’inscripció haurà de signar una declaració responsable, que l’infant
/ adolescent reuneix els requisits de salut i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i
risc que comporta.

-

Hi haurà un monitor/a per cada 10 participants. Dins de cada grup de 30 infants es crearan els “grups de convivència”

-

-

-

que tindran sempre de referència al mateix educador/a.
Cada grup tindrà un educador/a responsable de higiene i seguretat amb una prèvia formació especifica realitzada per
el Departament de Salut.
Les trobades al inici i final de l’activitat es faran al Parc de l’Alhambra per grups, d’aquesta manera evitarem
aglomeracions i es podran respectar les distàncies de seguretat.
Vetllarem pel manteniment dels 2 metres de distància entre els participants durant tota l’activitat.
A les activitats i accions mantindrem la distància física entre totes les persones participants, treballant en grups petits i
evitant que els infants o adolescents es toquin la cara. Procurarem fer el màxim d’activitats a l’aire lliure.
Evitarem activitats de contacte físic i proximitat des de el tronc superior del cos a les cares.
Farem un rentat de mans sistemàtic abans i desprès de cada activitat.
Utilitzarem mascaretes en el cas de primeres cures i en el desplaçament amb els autocars.
Farem diferents torns de dinar. El menjar se servirà sempre en plats individuals i no podrà ser compartit entre els
infants i joves. S’evitaran els utensilis d’ús compartit (safates, cistelles de pa,...), però es poden fer servir gerres d’aigua
que seran servides pels monitors i monitores.
A diari es farà ventilació dels espais tres cops al dia i es farà neteja i desinfecció diària de les instal·lacions i
materials.

Des de Kampi Ki Pugui farem que aquest estiu 2020 els infants i joves puguin continuar gaudint d’un
lleure de qualitat i amb transmissió de valors.

AMPA ESCOLA
PROVENÇANA

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA
KAMPI KI PUGUI

