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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 29 de juny al 26 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 19:30h. 

- Estiu 2020: Casal d’estiu.  

Marc pedagògic general: ideari del centre 

A centre Gavina creiem en... 
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Objectius 

Fase post confinament: nova normalitat 

1. Aprendre noves rutines: higiene i distància solidària 

2. Fer un acompanyament emocional 

3. Treballar i gestionar el dol 

4. Gestionar la incertesa i la por a lo desconegut 

Gavina Estiu 2020 

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

6. Treballar segons l’ideari de Gavina 

7. Conscienciar de la importància del medi ambient 

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

9. Fomentar la participació activa en les activitats del casal d’estiu 

Horaris del casal  

Enguany els horaris del casal seran els següents: 

SECRETARIA Demanar cita per telèfon o via correu prèviament 

CASAL 
De 9h a 14h: entrada i sortida segons grup de 

convivència 

MENJADOR De 14h a 16h (recollida a partir de les 15.30h) 

A l’escola A. Gaudí 

Grups de convivència (GC) 

Donada la normativa d’enguany ens demanen que organitzem als 

infants en grups de convivència. Aquest és amb l’objectiu de poder 

aïllar ràpidament i seguir la traçabilitat de les persones en contacte 
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en cas que es detecti simptomatologia. Les característiques dels 

grups de convivència son: 

- Els grups de convivència son de 10 participants i mínim hi 

haurà un monitor referent (sempre el mateix durant una 

setmana mínim) 

- Es vetllarà pel manteniment mínim d’1,5 metres de distància 

entre totes les persones.  

Hem creat 8 Grups de Convivència amb diferents horaris 

d’entrada i sortida a l’escola, aquesta entrada serà esglaonada cada 

10 minuts per grups de convivència. Us enviarem un correu amb 

el grup i l’horari i porta d’entrada i sortada dels vostres fills i 

filles. Si no us arriba abans del 27 de juny aviseu-nos! 

 

 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  

Bloc Curs 
Grup de 

convivència 
Entrada Sortida 

Moni 
Referent 

Bloc 
de 

Petits 

P3- P4 
– P5 

Petits 

Grup A 9:00h a Gavina 14h a Gavina 
Marina i 

Fio 

1r i 2n 
Mitjans 

I 

Grup B 
9h a l’Escola 

Porta superior 

14h a l’Escola porta 

superior 
David 

Grup C 
9:10h a l’Escola 

Porta superior 

14:10h a l’escola porta 

superior 
Laura M. 

Bloc 
de 

Grans 

3r, 4t i 
5è 

Mitjans 

II 

Grup D 
9:20h a l’Escola 

Porta superior 

14:20h a l’escola porta 

superior 

Mariona 

i Laura F 

Grup E 
9h a l’Escola 

Porta inferior 

14h a l’Escola porta 

inferior 
Adri 

Grup F 
9:10h a l’Escola 
Porta inferior 

14:10h a l’escola porta 
inferior 

Pablo 

Grans 

Joves 

Grup G 
9:20h a l’escola 

porta inferior 

14:20h a l’Escola porta 
inferior 

*si marxen sols seran els 

primers en marxar 

Miki V i 

Feli 

Grup H 
9:30h a l’escola 

porta superior 

14:30h a l’Escola porta 

inferior 
*si marxen sols seran els 

primers en marxar 

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

seguit de normativa i protocols que haurà de seguir: 

 2,5 m² per participant, no compten dirigents, del total 

superfície. Distància de seguretat d’1,5m entre participants 

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

procurarem tenir material base (10 unitats) per grups 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. Des de Gavina oferirem una de tela quirúrgica, per tal de 

potenciar la sostenibilitat. 

 Distància 1,5m, prioritzar en els moments del quotidià, en el 

cas de fer activitats que hi ha menys distància, el CG haurà de 

posar-se la mascareta. 

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

10’. 

 Figura “Corretorns” només en 3 grups de convivència. Serà la 

vetlladora, atendrà als infants amb més complexitat. 

 Mantenir els grups de convivència durant tot el dia: casal, 

menjador. Mínim una setmana.  

Casal i grups de convivència 

o Les entrades i sortides del casal serà per Grups de Convivència 

i es proporcionarà gel hidroalcohòlic a l’entrada. 

o Un grup de convivència no es barrejarà mai amb un altre. 
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o Els més petits (P3-P4 i P5)- Grup A - majoritàriament faran les 

activitats als locals de Gavina.  

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

o Respectant sempre els grups de convivència 

o Cada GC tindrà assignat un espai (per deixar motxilles i 

espai de trobada i fer activitats): 

 Mitjans I: teatre i una petita part del menjador 

 Mitjans II: halls d’infantil 

 Grans/Joves: porxada de l’entrada 

o Sempre que no es puguin mantenir els 1,5m de distància tant 

els monitors i monitores com els participants hauran de portar 

mascareta.  

Tallers, jocs, material 

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

(1 per participant) 

o Taules i cadires seran rentades abans i desprès de cada 

activitat. 

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

prioritzarem activitats exteriors. 

o Material tipus pilotes, cubells, pales de plàstic seran rentats 

abans i desprès del seu us. 

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

paper d’un sol us.  

o Els monitors i monitores referents, portaran sempre gel 

hidroalcohòlic per desinfectar les mans dels participants en 

qualsevol moment. 
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Horari base del casal 

L’horari base d’aquest any serà només utilitzat com a guia, ja que ens 

trobem que l’entrada esglaonada, farà que tot s’hagi d’endarrerir una 

mica. I a més, també farem torns per poder gaudir d’una estona 

d’aigua durant el casal. Cada grup l’adaptarà segons el moment que 

tingui marcat el seu moment de “manguerazo” (remullada amb la 

mànega al pati): 

Torns manguerazo:  

 11:05h a 12h – Mitjans I (esmorzar 10:30h a 11h)  

 12:05 a 13:10h – Mitjans II  

 13:15h a 14h – Grans/joves 

 El grup de petits, pot fer jocs d’aigua a la plaça quan vulgui.  

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

seu horari d’entrada i el torn del manguerazo: 

Hora Activitat Descripció 

09.00h 

a 

9:30h 

(aprox) 

Comença el  

Casal 

Moment d’obertura del casal. S’inicia l’activitat. Els 

monitors i monitores responsables acullen per grups de 
convivència els infant i joves. Es farà seguint el 

protocol, de la llista de verificació, registre de 

temperatura i declaració responsable. 

09:30h 

aprox 

Bon dia per 

grups 

Espai per valorar els dies anteriors i poder explicar el 

que es farà durant aquell dia 

09:35h Activitat 1 

Aquesta activitat de grup que pot ser un taller, una 

gimcana, una dinàmica lligada al centre d’interès del 

casal. 

10:30h 

Esmorzar 

/Seguiment 

activitat 1 

Els infants i joves porten l’esmorzar de casa i se’ls hi 
dona l’espai per poder menjar. Abans de menjar 

hauran de rentar-se les mans i cantar. No poden portar 

brioixeria industrial, begudes químiques o llaminadures. 

11:30h 
Activitat 

2/manguerazo 

Pot ser continuïtat de l’activitat 1 o no. Aquesta 
activitat de grup pot ser un taller, una gimcana, una 

dinàmica lligada al centre d’interès del casal. 

13:00h Manguerazo 

Els grups aprofiten per fer una remullada al pati de 

l’escola als infants i joves, ja que durant el casal són 

dies calorosos. Es treballa alhora la vida quotidiana 
d’endreça, vestir i desvestir, tenir cura de les 

pertinences, tenir cura d’un mateix posant-se crema... 

14:00h 
Finalitza el 

casal 

És un moment de comiat dels infants i joves. Es fa una 

sortida esglaonada. Els grups de P3 a 2n s’utilitza un 
sistema de carnets per tenir controlats amb qui 

marxen. 

14:00h 

a 16h 
MENJADOR 

Servei que s’ofereix a les famílies. Es contracta un 

càtering. Es mantindran els GC. 
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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 informar-ho prèviament. 

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. 

- En cas de retard, absència o recollida abans de l’horari habitual 

d’activitat, cal avisar amb antelació. 

- En cas de modificar l’horari habitual del casal s’informà 

mitjançant una circular via e-mail. 

- 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 

- El dos primers dies de casal (29 i 30) per motius de logística de 

l’escola, els infants que es quedan a menjador, se’ls hi lliurarà 

Picnic, ja que no podrem  
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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 

- 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. 

- Portar la mascareta quan no sigui possible mantenir la distancia 

de seguretat i al transport.  

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.  
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- 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 demanat el càtering.  

Planning de sortides 

Sortides Casal 2020 – Els Dimecres 
Bloc Bloc Petits Bloc Grans 

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

Setmana 2 
(01/07) 

Aventura Park Viladecavalls 
de 9h a 16h  (autocar) 

Sortida a la muntanya 
de 9 a 16h (autocar) 

Setmana 3 

(08/07) 
Parc Laberint d’Horta Bolera Pedralbes 

Setmana 4 

(15/07) 

Illa Fantasia - 9 a 18h 

(autocar) 

Water World – 9h a 18h 

(autocar 

Setmana 5 

(22/07) 
Platja (autocar) Rocòdrom Foixarda 

Setmana 6 

(29/07) 
Planeta Màgic Salting Hospitalet 

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. 
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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 de 

convivència i la distància de seguretat(una cadira entre comensals). 

- 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.  

- L’infant o jove haurà de portar un raspall de dents i pasta de dents. 

Tot dins d’una bosseta de tela que es podrà deixar al menjador 

mentre s’utilitzi el servei.  
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Enguany treballarem a través dels personatges de Disney. Whalt 

Disney ens portarà el llibre de les històries, però aquest el primer dia 

resultarà cremat accidentalment i entre tots i totes haurem de 

reescriure les histories que el llibre conté tot canviant aquells 

aspectes que menys ens agraden. Cada setmana servirà per treballar 

un valor: natura, gènere (princeses), món aquàtic, autoestima (com 

ens veiem) i finalment les altres realitats (desigualtats socials, 

diversitat funcional...). Cada grup adaptarà les activitats a la seva 

edat i haurà d’anar reescrivint les histories novament, per tal de, si 

es pot, millorar-les. 

Dubtes i Contacte 

Per més informació us adjuntem un document de preguntes 

freqüents.  

Podeu contactar amb nosaltres de dilluns a divendres de 

10h a 14h i de 16:30h a 18:30h. 

 

 

 

 

 

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 


