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CONTINGUT DE LA REUNIÓ
QUÈ COMUNICAREM?
2ª REUNIÓ AMB FAMÍLIES
Amb l’objectiu que tots els dubtes i inquietuds us quedin resolts, es proposen els
següents punts per la reunió d’avui:

2a reunió.
Abans de la realització del casal
>

Presentació de l’equip referent de monitoratge.

>

Presentació de les activitats programades
i les sortides amb data tancada.

>

Informació del que “Cal Portar” el primer dia
de casal.

>

Informació de la documentació obligatòria a
presentar el primer dia de casal.

>

Informació dels “criteris generals”.
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
A continuació us mostrem un exemple de la
primera setmana de casal de la
programació tant d’infantil, com de primària,
per poder conèixer:
•

El funcionament i l’organització del
casal

•

Les diverses activitats i la tipologia
d’aquestes

•

Els tempos del dia a dia del casal

PROGRAMACIÓ INFANTIL (P3, P4 i P5)
PROGRAMACIÓ PRIMÀRIA (1er a 6è)
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CAL PORTAR
CARTELLERIA
Per tal de fer accessible la informació del projecte, es pengen a les
portes d’entrada de l’escola pòsters informatius i el “CAL PORTAR”.
>

El document específic de què cal portar

>

Avisos i notificacions

>

Programacions

>

Lona informativa
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SORTIDES
Les sortides que proposem estan plantejades, tant pels nens i nenes d’infantil, com pels infants
de primària amb l’objectiu de provocar diversió i emoció als infants amb un ampli ventall de possibilitats
i propostes: tallers de creativitat, aigua, aventura, dinàmiques alternatives, aprenentatges significatius,
coneixença d’entorns diferents...
Cada setmana realitzarem una sortida matinal a piscina.
Cada setmana realitzarem una excursió de tot el dia.
Farem un total de 3 sortides per l’entorn natural del parc de Collserola i 3 més a concretar segons els
vostres interessos.
A continuació, us mostrem en pantalla la PROGRAMACIÓ MENSUAL DE LES SORTIDES del Casal,
tant d’infantil com de primària.
EXEMPLES DE SORTIDES:
>

Jardí Botànic de Barcelona: museuciencies.cat/el-nat/les-seus/jardi-botanic-de-barcelona/feg

>

Piscina del CEM Bac de Roda: http://bdr360.cet10.com/CAT/bac_de_roda.html

>

Parcs i jardins del voltant

>

Entorn natural del parc de Collserola: www.parcnaturalcollserola.cat/es/

>

The Indoor Jumping Club: theindoorjumpingclub.com
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DOCUMENTACIÓ A LLIURAR
PER PART DE LES FAMÍLIES
1. Paquet de documents (adjunt en aquest correu)
> Política de privacitat. (Pàgines. 1/7 i 2/7)
> Fitxa de salut emplenada amb la documentació
mèdica pertinent adjunta (si cal) i una foto de l’infant/
jove. (Pàgines. 3/7 i 4/7)
En cas de resposta afirmativa a qualsevol dels aspectes indicats a la fitxa, cal adjuntar:
Certificat mèdic actualitzat on s’especifiqui el tipus
d’intolerància o al·lèrgia així com la dieta que s’ha de
seguir. SENSE AQUEST, LA FITXA NO TÉ VALIDESA.
Protocol d’actuació en cas de situació crítica.
> Document d’autorització de sortides i d’atenció
mèdica (Pàg. 5/7).
> Document d’autorització de sortida de menors i/o
sortida lliure (Pàg. 6/7).
> La declaració responsable COVID-19 – Generalitat
de Catalunya (Pàg. 7/7). No cal fer entrega d’aquest
document fins al primer dia d’activitat.

2. Fotocòpia del carnet de vacunació actualitzat.
En cas de no estar vacunat/da s’ha de portar un
certificat mèdic oficial.
3. Fotocòpia de la targeta magnètica d’identificació
sanitària (CATSALUT) o d’altre document acreditatiu
del dret a la prestació de la sanitat pública o de
l’assegurança mèdica privada, si escau, de cadascuna
de les persones assistents a l’activitat.
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CRITERIS PER DESENVOLUPAR
LES ACTIVITATS D’EDUCACIÓ
EN EL LLEURE 2020-2021.
1. Prevenció i seguretat a les activitats.
2. Criteris generals.
3. Guies sobre prevenció i higiene.
4. Neteja i desinfecció.
5. Comprovació de símptomes.

MÉS DE 25 ANYS CREIXENT JUNTS
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