FAQS

Casals i Campus
Preguntes freqüents sobre casals i
campus d’estiu

Introducció
Aquest document té l’objectiu de resoldre les preguntes
més freqüents en relació als casals i campus d’estius del
CEM Papiol. Hi trobareu la informació necessària per
saber-ho tot sobre els casals i campus!
Les preguntes es divideixen en cinc temes:
- Funcionament
-

Temàtica

-

Material

-

Sortides

-

Mesures de seguretat

FUNCIONAMENT

Horari
L’horari del casal és de 9h a 13h (amb opció d’acollida i
menjador).

Punt de sortida i recollida

Quins són els
horaris del
casal?

SEMPRE es farà la recepció i recollida de l’infant a l’escola
Pau Vila.
Cada grup tindrà marcat un cartell per indicar el punt de
trobada.

Activitats
El dijous de la setmana anterior rebreu al vostre correu
electrònic el planning d’activitats que realitzaran els
infants, també el podreu trobar a la nostra web. Es realitzen
activitats com manualitats, gimcanes, jocs esportius,
activitats d’aigua, etc.

FUNCIONAMENT

Els tipus de casal que hi ha són:
- Casal d’estiu → tot tipus d’activitat (p3 - 6è)

- Casal d’aventura → activitats esportives

Quin tipus de
casal hi ha?

(2n primària - 4t ESO)

- Campus de futbol → tecnificació futbol
(1r primària - 4t ESO)

- Campus de natació artística→ tecnificació
natació artística (1r primària - 4t ESO)

- Campus de bàsquet → tecnificació bàsquet
(1r primària - 4t ESO)

FUNCIONAMENT

Casal d’estiu
22 de juny - 31 de juliol
Casal d’aventura
29 de juny - 3 de juny
20 de juliol- 31 juliol

Quantes
setmanes dura
cada casal?

Campus de futbol
6 de juliol - 17 de juliol
Campus de natació artística
29 de juny - 17 de juliol
Campus de bàsquet
6 de juliol - 17 de juliol

Dies festius:
24 de juny → Sant Joan
26 de juliol → festa local

FUNCIONAMENT
S’utilitzen diversos espais per realitzar els casal :

On es realitza
cada casal?

- Escola Pau Vila (aules i pati) (aquest any tenim
més aules per evitar contacte entre grups)
- Poliesportiu
- Camp de futbol
- Piscina

En funció de les activitats que es realitzin i les
necessitats de cada grup s’utilitzarà un espai o altre.
Podreu trobar els espais juntament amb la planificació
de les activitats.

FUNCIONAMENT
L’acollida és un servei que s’ofereix per a totes aquelles
persones que per motius laborals o personals vulguin
allargar l'estada al casal.

Què és
l’acollida?

Hi ha dos tipus d’acollida:
●
●

Acollida de matí → de 8h a 9h
Acollida de migdia → de 13h a 14h

L’infant es pot portar i recollir en qualsevol moment dins
d’aquesta franja horària.
L’acollida es pot contractar per tots els dies o també es
pot contractar acollides puntuals que s’hauran d’avisar
el dia anterior al monitor al coordinador o a la recepció
del CEM. Aquestes contractacions puntuals s’han de
baixar a pagar al CEM.

FUNCIONAMENT
El nostre servei de menjador és de cuina casolana i fet al
moment a la cuina de l’escola. L’empresa encarregada és
Marvi 93.

Hi ha servei de
menjador?

Menjar variat equilibrat i amb opcions vegetarianes que
garanteix el millor benestar possible als vostres fills/es.
L’horari de menjador es de 13h a 15h i també es pot
contractar per dies puntuals que s’hauran d’avisar el dia
anterior al monitor o al coordinador. Aquestes
contractacions puntuals s’han de baixar a pagar a la
recepció del CEM.
El menú el rebreu per correu electrònic o el podeu
demanar al monitor.

FUNCIONAMENT

Hi ha servei de
menjador?

●

Els infants podran dinar amb una distancia de
seguretat de 2 metres

●

L’empresa encarregada del menjar prendrà les
mesures necessaries per garantir la seguretat al
menjador.

●

Els monitors/es realitzaran les seves tasques
amb guants i mascaretes.

●

Estem valorant l'ús material no reutilitzable o en
el cas contrari netejar tot els estris a mes de 80º.

TEMÀTICA
La temàtica d’aquest any serà el mar. La idea és que
els infants participaran en un creuer pel mar i cada
setmana visitaran un país del Mediterrani.

Quin és el centre
d’interès del
casal d’estiu?

El centre d’interès fomenta la motivació dels infants i permet
seguir una línia temàtica al llarg del casal per establir una
coherència entre les activitats que es realitzen. D’aquesta
manera, les activitats que es realitzen estan relacionades amb
aquesta temàtica.

TEMÀTICA

De què tracten
els campus
esportius?

Els campus esportius tenen l’objectiu d’oferir
tecnificació de l’esport en qüestió. Hi poden
participar els infants que realitzen l’esport durant el
curs i també infants que no el practiquin i que tinguin
ganes d’aprendre’l.
Durant els campus esportius es combinen activitats
de tècnica, condició física i jocs.
Aquest any degut al covid-19 prioritzarem la tècnica
individual per garantir la distancia de seguretat.
Existeixen 3 campus esportius:
-Campus de futbol
-Campus de natació artística
-Campus de bàsquet

TEMÀTICA

I el casal
d’aventura?

El campus d’aventura està pensat per tots aquells
nens que vulguin sortir de la rutina dels casals i
campus habituals. Un campus pensat per potenciar
la connexió amb el medi natural i per donar a
conèixer esports i formes de diversió poc
convencionals. Raids d’orientació, sortides en
bicicleta o tallers de supervivència són exemples del
que ens podem trobar.

MATERIAL
El material que han de portar els infants és el
següent:

Quin material
cal portar?

-

Gorra
Crema solar
Tovallola
Roba esportiva
Esmorzar
Banyador
Xancletes
Calçat esportiu
Bidó d’aigua

* Els infants de P3, P4 i P5, el primer dia han de dur una
muda de recanvi i serà retornada l’últim dia.
* En el cas dels campus s’haurà d’incloure el material
tècnic necessari per realitzar l’esport en qüestió.

MATERIAL

Hi haurà
samarreta del
casal?

SÍ que hi haurà samarreta dels casals i campus però
per causa del Covid-19 arribaran més tard de
l’habitual. Per això haurem de tenir una mica de
paciència.

SORTIDES

Es faran
sortides?

Aquest any per les circumstàncies en què ens trobem
a causa de la crisi pel Covid-19, no es realitzaran
sortides.

MESURES DE
SEGURETAT

Es podrà anar a
la piscina?

Sí, podrem anar a la piscina sempre que es puguin
complir les mesures de seguretat i d’aforament limitat.
Per tant, és possible que anem menys a la piscina que
altres anys però sí que en farem ús dins de les
possibilitats.

MESURES DE
SEGURETAT

- L’entrada dels infants es farà de manera
esglaonada per avitar aglomeracions.
- A l’arribada es predrà la temperatura de cada
infant, si algún infant té febre o febrícula no es
podrà quedar al casal.

Quin és el
protocol a
seguir envers
un cas de
Covid-19?

- Hi haurà dispensadors de gel hidoalcohòlic i
de sabó per cada aula i espai del casal.
- Els grups estaran formats per un màxim de 10
infants amb un monitor/a.
- Els grups no podran interactuar entre ells, de
manera que en cas de contagi se’n redueixin les
possibilitats.

MESURES DE
SEGURETAT
- L’ús de mascareta serà obligatori en majors de
6 anys (menors de 6 anys no obligatori però
aconsellable) excepte quan es pugui garantir la
distància de seguretat de 1,5 metres.

Quin és el
protocol a
seguir envers
un cas de
Covid-19?

- Els monitors faran valoracions periòdiques del
estat físic dels nens/es per preveure una
possible incidència
- Tot el material que s’utilitzi es desinfectarà
amb solució hidroalcohòlica abans de poder-ho
fer servir un altre grup

MESURES DE
SEGURETAT

Quin és el
protocol a
seguir envers
un cas de
Covid-19?

