Benvolgudes famílies del Baix Pallars!
El Casal d’estiu del Baix Pallars a Gerri segueix en marxa! Tot i així, hem de continuar
pendents ja que la informació pot anar variant en funció de la situació sanitària de la nostra
regió sanitària i de tot el país. L’equip del casal d’estiu continuem animades amb
l’organització del casal i de les activitats!
En aquest breu document anirem desgranant les diferents informacions de les que heu de
disposar.
HORARIS
El casal serà de 9:00 a 14:00. Oferim també la possibilitat de fer una franja d’acollida al matí
de 8:00 a 9:00 i/o de dinar (de carmanyola) de 14:00 a 15:00 sempre que hi hagi prou
inscrits; us informarem la setmana anterior si podem oferir aquest servei.
DATES
La nostra proposta és fer casal el juliol i l’agost, exceptuant la setmana de la Festa Major
de Gerri, del 10 al 16 d’agost, que ja hi haurà activitats i no volem solapar-nos. Les setmanes
que obrirem el casal, per tant, són:
▪
▪
▪
▪

6 juliol - 10 juliol
13 juliol - 17 juliol
20 juliol - 24 juliol
27 juliol - 31 juliol

▪
▪
▪

3 agost - 7 agost
17 agost - 21 agost
24 agost - 28 agost

ORIENTACIÓ PEDAGÒGICA DEL CASAL
Volem que sigui un casal que es visqui el màxim de temps possible a l’aire lliure i en contacte
amb la natura, en el que els infants siguin els veritables protagonistes de tot allò que hi
passa, fomentant al màxim la participació infantil i acompanyant-los a fer activitats seguint
una línia d’educació viva, activa i respectuosa amb el seu desenvolupament.
PREU
Després d’una primera setmana ben divertida i calorosa, hem aconseguit que el Consell
Esportiu del Pallars Sobirà es fes càrrec d’aquest casal d’estiu d’ara en endavant, de
manera que els preus han quedat més assequibles i ajustats per les famílies.

PREU INSCRIPCIONS PER INFANT
Núm. setmanes

Escolaritzat a la comarca

No escolaritzat a la comarca

1

45€

55€

2

65€

85€

4 (Mes sencer)

115€

135€

Acollida de 8:00h a 9:00h i/o de 14:00 a 15:00 per setmana i infant – 15 € / 30 €
El pagament del servei d’acollida es fa a part, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
INSCRIPCIÓ I PAGAMENT
Les inscripcions s’han de fer online a través del formulari:
https://docs.google.com/forms/d/1zHh3iLsuuqfsT_F1SIMGzks8PQufrrbl27mwmU6Atc/edit?usp=drive_web
Per tal de formalitzar la inscripció cal que feu el pagament via transferència bancària al
número de compte següent: ES66 2100 0043 9502 0011 9977 amb el concepte de Nom i
Cognoms infant + Gerri. Un cop fet l’ingrés, us demanaríem que envieu el comprovant de
pagament per correu electrònic a onicolau@meseducacio.coop.
Considerarem la inscripció correctament realitzada un cop hagueu omplert el formulari i
hagueu efectuat el pagament.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
Un cop formalitzada la inscripció, us farem arribar un correu electrònic amb la documentació
necessària que podeu lliurar per aquesta mateixa via o presencialment el primer dia de
casal. Bàsicament serà el full d’autorització, juntament amb altres documents relacionats
amb mesures sanitàries pel COVID-19.

TIPUS D’ACTIVITATS
No volem fer un casal d’estiu monotemàtic, amb una programació tancada i que s’hagi de
seguir al peu de la lletra. Volem que els infants puguin desenvolupar les seves inquietuds i
ganes i l’equip de monitores estarem acompanyant-les per a que això sigui un èxit. Tot i
així, sí que hi haurà una estructura a seguir al llarg de cada setmana, en què al principi
tindrem espais més de benvinguda i assemblees per prendre decisions sobre quins

projectes volem dur a terme, passarem a fer activitats de diferents tipus (moviment,
creativitat, experimentació, descoberta, lleure i joc....) i al final de la setmana esperem poder
veure alguns resultats i tancar els cicles. Paral·lelament, plantejarem fer excursions
setmanals als voltant de Gerri, com podria ser Peramea i l’aigua estarà present molt sovint
(cada dia si fa bon temps), que farà calor.
A continuació us adjuntem una proposta d’estructura setmanal amb les 5 aproximacions (en
color) i altres espais necessaris pel correcte funcionament del casal. En cap cas respon a
una estructura tancada, sinó flexible i adaptable a la disposició dels infants i necessitats del
grup.

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9h Benvinguda

9h Benvinguda

9h Benvinguda

9h Benvinguda

9h Benvinguda

Assemblea
decisió setmana

Moviment
Experimentació

Descoberta

Creativitat

Assemblea
tancament i
valoració

14h Comiat

14h Comiat

14h Comiat

14h Comiat

Jocs i lleure

14h Comiat

L’equip d’educadores també tenim una bateria de propostes d’activitats i de projectes
possibles a fer si veiem que algun grup no té moltes idees o iniciativa, com podrien ser jocs
o gimcanes, construcció d’estructures o de cabanes, fer música amb instruments creats o
reciclats, balls i espectacles, experiments, descobertes del patrimoni del Baix Pallars
(natural, cultural o històric), implicar-nos en alguna activitat amb impacte al poble... ja veieu
que no ens avorrirem!
ESPAIS
En principi farem ús d’espais oberts propers a Gerri de la Sal, com podria ser el camp de
fútbol, alguna zona del riu o propera al barranc d’Enseu. Quedarem cada dia a la Casa de
la Sal, tant al principi com al final del casal. Això pot variar segons setmana i necessitats,
sempre amb previ acord amb les famílies. Ens trobarem cada dia a l’Alfolí, a la Casa de la
Sal, tant al matí com a la recollida al migdia.
EDATS
La proposta recomanada pel casal és de 3 a 12 anys però serem flexibles si hi ha persones
més grans interessades a apuntar-s’hi. A partir d’un cert nombre d’infants els dividirem per
grups d’edat.

QUÈ CAL PORTAR AL CASAL?
- Aigua
- Roba còmoda per jugar i que es pugui embrutar
- Esmorzar de casa (opcional però tindrem un moment per menjar durant el matí).
Recomanem esmorzars saludables (fruita, fruits secs, entrepans…) i que el portin en un
tupper o boc’n’roll.
- Material de bany:
●
●
●
●
●
●

Banyador
Tovallola
Gorra
Crema solar
Xancles de riu
Joguines d'aigua (opcional)

- 2 mascaretes
*El mòbil es podrà portar però demanarem que no es faci servir durant les hores del casal.
*Aquest estiu, més que mai, és important que els infants portin tot el material necessari ja
que serà d’ús individual i intransferible per tal de garantir les mesures de seguretat.

REQUISITS MÈDICS PER L’ASSISTÈNCIA AL CASAL D’ESTIU
Per poder assistir al casal d’estiu, els nens i nenes han de complir els següents requisits
per a preservar la salut del grup:
-

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, que potser es redueixen a 10 en les properes
setmanes)

-

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
en els 14 dies anteriors.

-

Molt recomanable disposar del calendari vacunal actualitzat o certificat mèdic,
exceptuant vacunacions postposades pel període de confinament. En el cas

d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà
garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.
-

En infants amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats 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.

El tutor/a legal de l’infant juntament amb la fulla d’inscripció haurà de signar una declaració
responsable, a més del permís previst al Decret 267/2020, que l’infant / adolescent reuneix
els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i
les
circumstàncies i risc que comporta. (La Direcció General de Joventut ha de facilitar un
model).
En cas que algun nen o nena presenti símptomes relacionats amb la COVID-19 i hagi de
romandre a casa els 15 dies que indica el protocol de sanitat, s’estudiarà el retorn dels dies
no consumits de la setmana en curs i el 100% dels dies no consumits de les setmanes
següents.

PROTOCOLS
Us fem un breu resum del protocol de prevenció i salut amb els punts més importants, tot i
que els podeu trobar complets al web estiuamblleure.cat.
1. Les activitats segueixen tenint el component educatiu habitual, reforçant
especialment l’acompanyament emocional donada la situació excepcional que hem
viscut.
2. Declaració responsable per a la participació, que s'adjunta al full d’inscripció,
assegurant que l’infant reuneix els requisits de salut òptims i de coneixement del
context actual de pandèmia i les circumstàncies i risc que comporta.
Calendari vacunal actualitzat.
3. Taula de comprovació de símptomes (a casa caldrà comprovar diàriament la
temperatura i simptomatologia compatible amb la COVID-10).
4. A l’arribada del casal, la responsable d’higiene preguntarà als infants sobre si han
tingut simptomatologia compatible amb COVID-10 o febre.
5. Ràtios: Es formaran grups estancs anomenats “grups de convivència” 1/10 (1
monitor/10 infants), mantenint dins d’aquests grups la distància de 2m de seguretat
entre infants. Aquest grup de convivència es mantindrà durant tota la setmana i no
interactua físicament amb altres grups.
6. Figura del “Responsable de seguretat i higiene”: Aquesta persona, prèvia formació
impartida pel Departament de Salut, vetllarà pel compliment de les normes de

prevenció i protocols establerts. En funció del nombre d’infants hi haurà més d’un
responsable.
7. Rentat sistemàtic de mans abans i després de cada activitat. Cada grup de
convivència disposarà d’un lavabo per fer-ne ús, dispensadors de sabó i gel
hidroalcohòlic a cada lavabo i a l’espai de convivència assignat. Hi haurà més punts
estratègics de desinfecció de mans distribuïts per l’espai.
8. No caldrà l’ús de mascaretes pels infants i monitors/es si es mantenen les distàncies
de seguretat. Si caldrà en cas d’un apropament entre monitor/infant per qualsevol
tipus d’intervenció (curar ferida o consolar els nens i nenes en cas de necessitar-ho,
per exemple). Els infants hauran de dur dos mascaretes de casa. La que portin
posada pel trajecte i una de recanvi, correctament higienitzada i en una bossa de
plàstic individual.
9. Pla de confinament (protocol a seguir en cas de detectar un possible cas amb
simptomatologia compatible de COVID19). Protocol marcat per sanitat.

El Consell Esportiu del Pallars Sobirà i l’equip de coordinació del casal d’estiu: Adri, Alba,
Berta i Uri

