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Identificació del projecte 

El CEIJ Gavina organitza el casal d’estiu amb l’objectiu de garantir i 

satisfer el temps de lleure dels infants durant els mesos d’estiu. 

Aquest any el casal d’estiu es realitzarà des del 28 de juny al 30 

de juliol. Enguany es realitzarà el casal a l’Escola Antoni Gaudí i 

als locals de Gavina. 

Localització, marc institucional i 

pedagògic 

La nostra entitat és un centre sense afany de lucre que es dedica a 

l’educació en el lleure i d’acció socioeducativa que durant els mesos 

escolars ofereix: 

- Esplai: cada dissabte d’octubre a finals de maig de 16h a 

18:30h. 

- Centre Diari: de dilluns a divendres d’octubre a finals de maig 

de 16:30h a 19:00h. I de dilluns, dimarts i dijous de 19h a 

20:30. 

- Estiu 2021: Casal d’estiu i colònies 

Marc pedagògic general: ideari del 

centre 

Al CEIJ Gavina creiem en... 

 

 

 

 

 

La veritat L’amistat La solidaritat 

La igualtat 
El futur 

El transcendent 

La Pau 

La natura Les nostres arrels La responsabilitat 

L’esperança 
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Objectius 

Covid-19 

• Mantenir les rutines: higiene i distancia solidària, mascareta. 

• Fer un acompanyament emocional, personal i social. 

• Treballar del dol: canvis, persona estimada… 

• Gestionar la incertesa i la por a lo desconegut. 

Gavina Estiu 2021 

1. Posar a l’infant al centre de l’acció educativa. 

2. Treballar segons l’ideari de Gavina. 

3. Conscienciar de la importància de cuidar del medi ambient. 

4. Fomentar el treball en equip per obtenir un bé comú. 

5. Fomentar la participació activa en les activitats d’estiu. 

6. Potenciar el sentiment de pertinença de grup. 

7. Educar i actuar en perspectiva de gènere. 

Horaris del casal  

Enguany els horaris del casal seran els següents: 

SECRETARIA Demanar cita per telèfon o via correu prèviament 

ACOLLIDA de 07:30h a 09:00h 

CASAL 

Entrada 09:00h Bloc Petits -  09:05 Bloc Grans 

Sortida 
5è a ESO 4t i 3r 2n a P5* P3 i P4 

13:50h 13:55 14:00h 14h Gavina 

Menjador De 14h a 16h (recollida a partir de les 15.30h) A l’escola A. 

Gaudí 

*Primera i última setmana casal els de P5 estaran al local de Gavina. 
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Grups estables - Grups convivència 

La normativa d’enguany ens demanen que organitzem als infants en 

grups estables de 24 persones. Recomanant els subgrups de 

convivència de 10/14 persones.  Les característiques dels grups de 

convivència son: 

- Els subgrups de convivència seran d’uns 10 participants i 

mínim hi haurà un monitor referent (sempre el mateix durant 

aquella setmana mínim) 

- En el cas d’ajuntar-se amb un altre grup de convivència, 

cal garantir els 2m de distància entre grups.  

- Cal mantenir aquets grups 1 setmana mínim. 

Requisits per participar en l’activitat 

 No tenir covid-19 ni símptomes compatibles. 

 No haver conviscut (o tenir contacte) amb persones 

positives de covid-19 o simptomatologia compatible en 14 dies 

previs a l’inici de l’activitat. 

 Tenir el calendari de vacunació actualitzat i portar una còpia. 

 En el cas de patologies prèvies (població de risc) caldrà que 

un servei mèdic valori de manera individualitzada la idoneïtat 

de participar.  

Les persones tutores dels infants hauran de signar una declaració 

responsable conforme reuneixen els requisits i coneixen el context 

de la pandèmia. S’HARURÀ DE LLIURAR EL PRIMER DIA DE CASAL. 

 

 

 

https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Declaracio-responsable-families.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Declaracio-responsable-families.pdf
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Els grups al casal  

1a setmana casal:  

Bloc Curs 
Hora 

Entrada 

Hora 

sortida 
Equip 

Bloc 

petits 

P3-P4-P5 
Súper petits 

- petits 

9h a Gavina 14h a Gavina 
Lydia, Sara, 

Carla i Joel 

1r i 2n 
Mitjans I 

9h a l’Escola 

A. Gaudí 
14:00h Fio i Raul 

Bloc 

grans 

3r i 4t 
Mitjans II 09:05h a 

l’Escola A. 

Gaudí 

13:55h Ari, Miki, Iris 

5è Grans 
13:50h 

Pol i Eli 

6è i ESO 
Joves 

Imma i Adri 

 

2a a 4a setmana casal: 

Bloc Curs 
Hora 

Entrada 

Hora 

sortida 
Equip 

Bloc 

petits 

P3-P4 
Súper Petits 

9h a Gavina 14h a Gavina Lydia i Helena 

P5 Petits 
9h a l’Escola 

A. Gaudí 
14:00h 

Sara Carla i 

Joel 

1r i 2n 
Mitjans I 

Fio i Raul 

Bloc 

grans 

3r i 4t 
Mitjans II 09:05h a 

l’Escola A. 

Gaudí 

13:55h Ari, Miki, Iris 

5è Grans 

13:50h 

Eli, Silvia i Pol 

6è i ESO 
Joves 

Imma, Adri i 

Alberto P. 

 

5a setmana casal: 

Bloc Curs 
Hora 

Entrada 

Hora 

sortida 
Equip 

Bloc 

petits 

P3-P4-P5 
Súper petits 

- petits 
9h a Gavina 14h a Gavina 

Lydia, Sara, 
Carla 

1r-2n-3r 
Mitjans I 

9h a l’Escola 

A. Gaudí 
14:00h Raul i Ari 

Bloc 

grans 

4t i 5è 
Grans 09:05h a 

l’Escola A. 

Gaudí 

13:55h Iris i Silvia 

6è i ESO 
Joves 

13:50h Adri i Laura R. 
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Normativa i protocols a seguir per l’equip 

Per tal de portar a terme aquest horari base l’equip tindrà tot un 

seguit de normativa i protocols que haurà de seguir: 

 Distància de seguretat de 2m entre grups estables. 

 Neteja del material abans i després de cada us. Prioritzarem i 

procurarem tenir material base (10 unitats) per subgrups de 

convivència. Pel que fa al mobiliari s’haurà de netejar abans i 

després de cada activitat. 

 Higiene dels infants: rentat de mans abans i després de cada 

activitat. 

 Ús de mascareta: L’han de portar els participants de 

casa.  

 Ventilació dels espais: abans i després i mínim 3 cops al dia 

10’. 

 Figura “Corretorns” només en 2 grups de convivència. Serà la 

vetlladora, atendrà als infants amb més complexitat. 

 Mantenir els grups de convivència durant tot el dia: 

acollida, casal, menjador. Mínim una setmana.  

Casal i grups de convivència 

o Les entrades i sortides del casal serà per Blocs i es 

proporcionarà gel hidroalcohòlic a l’entrada. 

o L’equip a les entrades farà un registre de símptomes 

(“declaració verbal de la família”) i assistència, per grups 

estables. 

o Un grup estable no es barrejarà amb un altre. 

o Els més petits (P3-P4 i P5)- majoritàriament faran les activitats 

als locals de Gavina. P5, segons la setmana del casal.   

o Els grups de 1r a 4t d’ESO estaran a l’escola Gaudí: 

o Respectant sempre els grups estables. 
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o Cada GC tindrà assignat un espai (per deixar motxilles i 

espai de trobada i fer activitats): 

 Súper Petits: Locals Gavina 

 Petits: Sorrat Gaudi- 2a a 4a setmana 

 Mitjans I: Fons Menjador 

 Mitjans II: Teatre 

 Grans: Halls d’infantil 

 Joves: porxada de l’entrada 

Tallers, jocs, material 

o Material base: tisores, llapis, bolígrafs 10 unitats per cada 

subgrup de convivència. 

o Es ventilaran els espais (si pot ser que sigui constantment) i 

prioritzarem activitats exteriors. 

o Material tipus pilotes, cubells, pales de plàstic, galledes, 

taules, cadires seran rentats abans i desprès del seu us. 

o Als lavabos de l’escola i de Gavina, dotats de sabó, aigua i 

tovallons de paper d’un sol us.  

o Els monitors i monitores, portaran sempre gel hidroalcohòlic 

per desinfectar les mans dels participants en qualsevol 

moment. 

Horari base del casal 

L’horari base d’aquest any serà només utilitzat com a guia, farem 

torns per poder gaudir d’una estona d’aigua durant el casal. Cada 

grup l’adaptarà segons el moment que tingui marcat el  

“manguerazo” (remullada amb la mànega al pati): 

Torns manguerazo:  

 11h a 11:40h – Petits (P5)  i Mitjans 1 (1r i 2n) 

 11: 45 a 12:25 – Mitjans 2 (3r i 4t) 

 12:30 a 13:10 – Grans (5è) 

 13:15 a 13:50h – Joves (6è i ESO) 
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 SUPER PETITS - Als locals de Gavina. El grup, pot fer jocs 

d’aigua a la plaça quan vulgui.  

 

Aquest horari base que es presenta, cada grup l’adaptarà segons el 

seu torn de manguerazo i segons l’activitat del planning: 

HORA Activitat HORA Activitat HORA Activtat 

07:30  Acollida 10:00 Activitat 1 13:00 “Manguerazo” 

09:00 
Comença el 

Casal 
11:00 

Esmorzar/ 

esbarjo 
14:00 

Finalitza el 

Casal 

09:10 
Bon dia 

conjunt 
11:30 Activitat 2 

14:00 

a 16h 
Menjador 

09:30 
Bon dia per 

grups 
 

 

Normativa 

Pares, mares, tutors… 

- Deixar als infants i joves a l’hora convinguda. Es recolliran 

esperant a l’exterior de l’escola. 

- Complir amb els requisits per participar a l’activitat. 

- Avisar a la direcció del casal en cas de simptomatologia 

del menor a càrrec 

- Portar als infants i joves amb mascareta des de casa. 

- Per tenir atenció de secretaria caldrà demanar cita prèvia. En 

el moment de la consulta caldrà portar mascareta i venir en 

l’horari acordat.  

- No entrar a l’escola si no és per indicacions de la direcció del 

casal.  

- En el cas que l’infant s’hagi de medicar caldrà portar 

l’autorització d’un metge. 
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- En cas de retard, absència o recollida abans de l’horari habitual 

d’activitat, cal avisar amb antelació. 

- Cap infant serà fotografiat sense l’autorització dels drets 

d’imatge. 

- Cap infant començarà el casal sense la inscripció i la 

documentació adjunts. 

- Es disposarà de dos carnets amb les dades de l’infant, cal 

portar-lo per recollir als infants (BLOC PETITS). Aquests 

s’entregaran al principi del casal 

Infants i joves 

Tots els infants cada dia han de portar MOTXILLA (no de cordes) 

amb: 

- Esmorzar - Banyador – Centre Interior i piscina 

- Crema solar i Gorra - Tovallola - Centre Interior i piscina 

-Ampolla d’aigua/cantimplora - Xancletes tancades - Centre Interior i 

piscina - Mascareta (dins d’una 

bosseta de plàstic) 

TOT EL QUE ES PORTI DE CASA NO SERÀ COMPARTIT AMB CAP ALTRE 

INFANT/JOVE 

- Tota joguina, material lúdic i  electrònic serà requisat i es 

retornarà al final del dia. 

- No es pot portar diners, aparells electrònics, reproductors, 

etc. En el cas de la pèrdua d’un objecte no permès, el centre no se’n 

fa responsable.  

- No està permès portar per esmorzar llaminadures, brioxeria 

industrial, begudes químiques. 

- És obligatori l’ús de mascareta amb independència del 

compliment de la distància física de seguretat. 
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A les excursions, platja, piscina 

- Tots els infants del bloc de petits portaran una targeta/polsera 

amb el nom i telèfon del responsable (la faran al casal). 

- Hauran de portar calçat adequat per anar pel carrer (les xancletes 

s’hauran de portar a la motxilla). 

- Les xancletes és recomanable que siguin tancades per a més 

seguretat dels infants, les altres rellisquen molt.  

- Caldrà portar la samarreta del casal a totes les sortides dels 

dimecres. 

- Aquells infants que disposin de la T-16 seria convenient que la 

portessin els dies de platja (només grans) i sortides. Els monitors i 

monitores es faran responsables d’aquestes i es retornaran al final del 

dia.  

- Algunes excursions seran amb autocar (no caldrà la T-16) i altres 

seran fins les 16h i 18h. En el següent quadre es detallen quines.  

- Els dies de sortida que siguin fins les 16h o les 18h, els infants 

hauran de portar esmorzar i dinar de casa i berenar (sortida fins 

les 18H). Excepte aquells que es quedin al menjador, que 

tindran un pícnic que haurem demanat al càtering contractat durant 

el casal.  
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Planning de sortides 

Planning del casal per blocs – document adjunt i penjat a la web 

Normativa específica 

o Serà obligatòria la mascareta sempre que anem en 

transport (autocar, tren, metro) i durant el desplaçament. 

o Es respectaran sempre els grups de convivència. 

o Mesures específiques que estan prenent els llocs: reducció 

d’aforament, manteniment dels GC, prenen la temperatura a 

l’entrada, torns alhora de fer les activitats... 

Menjador 

- L’horari de menjador és de 14:00h a 16:00h. Essent entre les 

15:30h i les 16:00 l’hora de recollida dels infants a l’entrada de 

l’escola.  

- És obligació dels responsables dels infants comunicar qualsevol 

tipus d’al·lèrgia o intolerància que pugui tenir abans de començar 

el casal. I portar un certificat mèdic que ho indiqui. 

- Durant el servei de menjador es mantindran els grups estables 

Bloc Bloc Petits Bloc Grans 
Setmana/grup P3 a P5 1r i 2n 3r 4t- 5è 6è i l’ESO 

Setmana 1 

(30/06) 
Parc de la Ciutadella Museu olímpic 

Setmana 2 

(07/07) 
Catalunya en miniatura (16h) 

Setmana 3 

(14/07) 
Platja Gavà (autocar) 

Parc del 

Fórum 

Bunkers del 

Carmel 

Setmana 4 

(21/07) 
Illa fantasia (18h) 

Setmana 5 
(28/07) 

Planeta Magic (Barcelona) Laser tag 
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- En el cas que algun dia l’infant no faci ús del servei s’haurà de 

comunicar a les 09:00h del mateix dia. (no es retorna l’import 

corresponent a aquell dia). 

- Quan es vulgui utilitzar el servei de menjador de forma 

esporàdica, s’haurà de comunicar el mateix dia o els dies que ja 

es sàpiga que es vol fer ús del mateix a les 09:00h. S’abonarà el 

cost que correspongui en efectiu en horari de secretaria. 

- En el cas que algun dia l’infant o jove porti una dieta diferent 

s’haurà de comunicar a les 09:00h d’aquell mateix dia.  

El centre d’interès 

Aquest casal entrarem al món virtual de Paradise, que ha deixat la 

seva creadora de realitat virtual. Haurem de crear el nostre avatar 

per accedir al joc i superar tres grans proves per tal d’aconseguir el 

seu domini. Cada setmana afrontarem un nou repte on ens 

acompanyaran els entrenadors i entrenadores Pokemon i ens faran 

saber la importància de la natura. També pirates amb les que 

treballarem el gènere i cavallers/es i nobles amb els que viurem la 

diferència de classes. A més, també hi haurà un empresari que vol 

aconseguir superar les proves per fer-se amb els poders de Paradise. 

Per això, durant aquest viatge, també coneixerem la resistència que 

ens farà reflexionar de com volem construir la nostra realitat.  

 

 

Dubtes i Contacte 
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HORARI DE SECRETARIA: 

Dilluns a dimecres de 9h a 13:30h 

Dijous i divendres de 9h a 12:30h 

Dimarts, dimecres i dijous de 16:45h a 18:15h 

 

 

 

 

 

 

Organitza:     Col·labora: 

 

 

CEIJ GAVINA 
Telèfon: 93 375 28 00 / 640578526 

Plaça Lindavista s/n 

08940 Cornellà de Llobregat 

web: www.ceijgavina.org 

E-mail: casalgavina@ceijgavina.org 


