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1. INTRODUCCIÓ
 Els valors són determinats per a la nostra tasca i la relació que mantenim amb 

les persones. Els valors que defensem i practiquem a l’Eina Cooperativa són:

TRANSFORMACIÓ

EDUCACIÓ EN VALORS

PARTICIPACIÓ

PROXIMITAT

CONFIANÇA

INICIATIVA



2. EL CASAL  D’ESTIU
   

El Casal d’estiu són un espai de vacances i de trencament de la rutina diària dels infants 

al llarg de l’any. Les activitats estan desenvolupades a partir del centre d’interès, i 
estan adaptades als diferents grups d’edats dels infants.
  

El Casal esta dirigid per un Director/a amb el diploma de Director/a d'activitats 

d'educació en el lleure. L'equip de monitors/es està format per professionals amb 
experiència en educació en el lleure i el diploma de monitor/a d'educació en el lleure.



3. OBJECTIUS PEDAGÒGICS
A la programació recollim les diferents activitats de reforç educatiu i emocional que 
farem, a més a més, també es treballa als diferents espais:  

● La cura emocional en relació a l’experiència del covid-19 
● Ajudar i potenciar la comunicació i la relació entre els infants.
● Potenciar la imaginació, la creativitat i l’expressió de l’infant través de les activitats.
● Fomentar els hàbits d’ordre, neteja i cura dels espais i materials comuns, i d’higiene 

personal en relació a la COVID-19.
● Treballar la coeducació com eina de transformació social.
● Desenvolupar la iniciativa, l’interès i l’autonomia personal dels infants, millorant les 

seves capacitats psicomotrius, cognitives i afectives i descobrint les seves 
potencialitats.



4. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS 
Aquest any els grups s’organitzen de manera diferent: es fan grups de convivència, amb 
un màxim de 10 infants cada grup, que tindrà un monitor/a de referència i un espai 
interior i exterior únic per a les activitats.
També tenen un horari lloc d’entrada i sortida al Casal assignat. Per això, abans de l’inici 
del Casal us farem arribar: 

● El grup de convivència del vostre infant.
● El seu horari d’entrada i sortida del Casal, sempre a partir de l’hora 

d’inici del Casal i abans de l’hora de finalització.
● El lloc d’entrada i sortida del seu grup. 





6. HORARI DE LES ACTIVITATS 
L’horari previst  és el següent:

HORA ACTIVITAT

9:00h a 9:15h Entrada 

9:00h a 10:00h Benvinguda I activitats

10:00h a 10:30h Esmorzar

10:30h a 11:30h Activitats 

11:30h a 12:45h Jocs d’aigua 

12:45h a 13:00h Sortida 

Tingueu en compte que l’horari d’entrada i sortida serà l’assignat al Grup del vostre 
infant!



7. MATERIAL PER LES ACTIVITATS
Cal portar esmorzar, roba i sabates esportives. 

ATENCIÓ: Tot el material ha d'estar marcat amb el NOM, COGNOMS I CURS.

   

● Mascareta marcada amb el nom i cognoms.
● Motxilla d'aigua pel casal: banyador, tovallola, crema solar, xancles.              
● Dies d’excursió per l’entorn: Samarreta de l’Eina, Bambes d’esport, cantimplora,  

gorra, protecció solar i roba còmoda.

 



8. MESURES DE SEGURETAT COVID-19
El responsable de Seguretat i higiene serà el Coordinador/a o Monitor/a Responsable. 

Els equips han realitzat una formació específica en COVID-19 i es seguiran els protocols 
de comunicació entre l'equip de dirigents i el CAP (Centre d'Atenció Primària) de 
referència.

S'aplicarà el protocol de rentada de mans que marca l'OMS, per tant es disposarà 
d'aixetes d'aigua, dispensadors de sabó i paper eixuga mà d'un sol ús.

S'hauran de guardar 2 metres de distància entre tots i totes els assistents al Casal.

A l'entrada dels participants (infants i monitors) es realitzarà el control de símptomes i 
temperatura que ha de portar la família. L’Eina facilitarà el document de seguiment.

El “Pla de confinament” del vostre casal que estableix les mesures d’actuació en cas de 
detectar un cas estarà penjat a la web de l’Eina Coopertiva.



9. NORMATIVA EN CAS DE MALALTIA
Els infants que han tingut els símptomes de la Covid19  febre,tos, malestar... durant la nit 
no podran assistir al casal. Igualment, si l’infant està malalt s’ha de quedar a casa.

Els infants amb malalties respiratòries, cardíaques, que afectin al sistema immunitari 
(que precisen tractaments immunosupressors) diabetes, malalties neuromusculars o 
encefalopaties, hauran de portar un certificat del pediatra per poder fer el casal, ja que 
estan considerats grups de risc.

Per tal d’evitar problemes, quan un infant hagi de prendre una medicació és preferible 
que li doneu la família a casa. En cas de que el medicament s’hagi de donar durant el 
horari de les activitats s’han de donar al coordinador/a , no permeteu que els portin els 
infants.

Els/les monitors/es no poden administrar cap medicament sense el certificat signat pel 
metge que l'ha prescrit on hi consti: el nom del nen/a, el nom del medicament, les 
instruccions d’administració i una autorització de la família.



10. ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT
1. Es realitza una primera valoració de l’actuació a fer en funció de la gravetat de 

l’accident.

2. Ens posem en contacte amb la família de l’infant per explicar l’accident.

3. En cas de necessitar assistència sanitària es truca a una ambulància i es trasllada 
l’infant al centre mèdic més proper.

4. Un cop atesa la incidència es redacta un informe de l’accident per fer-lo arribar a la 
família i l’asseguradora, en cas que aquesta hagi d’intervenir.



Coordinador/a Merche Fornieles - 

Qualsevol incidència o informació relacionada amb els vostres infants del dia a dia: si es troba bé o malament, si 
vindrà a una hora o una altra, etc. Us donarà resposta tan bon punt pugui, si és al moment al moment i si no, un 
cop hagi fet les consultes, pertinents el més ràpid possible.

Oficines – Paqui Guerrero - Telf: 93 736 47 22
Tot el relatiu a incidències amb els pagaments de les quotes, menjadors, etc., i qualsevol altra informació que ens 
vulgueu fer arribar.

Coordinació General  – Ricardo Ramírez - Telf: 676794598
Aportacions o observacions que vulgueu fer al funcionament general del Casal, organització i funcionament de 
les activitats i els monitors/es, menjadors, programació, etc., i qualsevol altra qüestió relacionada amb el dia a dia 
que penseu que sigui important explicar-li.

11. COMUNICACIÓ



De l’1 de juliol al 31 de Juliol 2020
 Telf: 93 736 47 22 / 648 247 285

Horari: 9:30h a 14h i de 16h a 18h

e-mail: activitats@einacooperativa.coop

www.einacooperativa.coop


