Del dimecres 1 de setembre
al divendres 10 de setembre

Regidoria d’Infància
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1. EL CASAL
El Casal de Setembre és un espai de vacances dels infants. Les activitats del casal estan
desenvolupades a partir del centre d’interès i estan adaptades als diferents grups
d’edat dels i les infants del casal.

El Casal està dirigit per persones titulades amb Grau del món de l’educació, amb
experiència laboral en infància i en dinamització d’activitats.
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2. OBJECTIUS
PEDAGÒGICS

A la programació recollim les diferents activitats de reforç educatiu i emocional que
farem al Casal. 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 a 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.
Regidoria d‘Infància

3

3. ORGANITZACIÓ
DELS GRUPS
 Es faran grups de convivència dividits en petits de P-3 a 1r i de
grans de 2n a 6è.
 Amb un màxim de 10 infants per grup.
 Les persones dirigents de cada grup de convivència
seran sempre les mateixes.
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4. MATERIAL
PEL CASAL
Cal portar esmorzar, cantimplora o ampolla d’aigua, roba i sabates
esportives.
Mascareta marcada amb el nom i cognoms ( i 1 mascareta de recanvi).
Petits/es: Una muda de recanvi.
Motxilla d'aigua pel casal: banyador, tovallola, crema solar, xancles.

Dies de Piscina: Tovallola, Xancles, Pinta, Cantimplora, Banyador, Gorra i
Protecció solar

ATENCIÓ: Tot el material ha d'estar marcat amb el nom i cognoms.
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5. ENTRADES
I SORTIDES

TOTS ELS GRUPS
08:00 h – 09:00 h: ACOLLIDA MATÍ
09:00 h – 13:00 h: CASAL
13:00 h – 15:00 h: MENJADOR
15:00 h – 16:00 h: ACOLLIDA TARDA 1
15:00 h – 17:00 h: ACOLLIDA TARDA 2
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5. ENTRADES
I SORTIDES
Les entrades i sortides de tots els grups del Casal de Setembre

es faran pel carrer d’Antoni Gaudí
•

8:00 h – 9:00: ACOLLIDA MATÍ

•

9:00 h – 13:00 h: CASAL

•

13:00 h – 15:00 h: MENJADOR

•

15:00 h – 16:00 h: ACOLLIDA TARDA 1

•

15:00 h – 17:00 h: ACOLLIDA TARDA 2

En les entrades i sortides es recomana als i les infants menors de 6 anys l’ús de
mascareta i és obligatòria pels i les infants a partir de 6 anys.
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6. PROGRAMACIÓ
DIMECRES 1
9.00h
a
9.30h
9.30h
a
10.30h
10.30h
a
11.00h
11.00
a
12.00h
12.00
a
13.00h
13.00h
a
15.00h

15.00h
a
17.00h

Activitats de
coneixença
Explicació centre
d'interès :
LES TRIBUS
ESMORZAR

DIJOUS 2

DIVENDRES 3

DILLUNS 6

La Tribu:
Fem la
nostra
vestimenta

La Tribu:
Fem el nostre
escut

La Tribu:
Busquem la
reliquia
perduda!
Sortida

ESMORZAR

ESMORZAR

La Tribu:
La nostra tribu,la
nostra bandera!
+ Balls
tradicionals de
les tribus

Jocs d’aigua

DINAR

DINAR

DINAR

Acollida de
tarda
Pintem
cares/ Jocs
de taula

Acollida de
tarda
Pel.lícula:
Vaiana

Acollida de tarda
Manualitat:
Atrapasomnis!
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DIMARTS 7

DIMECRES 8

DIJOUS 9

DIVENDRES 10

Esport:
Gincana
entre tribus

Taller de cuina:
Broqueta de
fruita amb
xocolata fosa

SORTIDA
PISCINA

La Tribu:
Mural
Cooperatiu

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

Jocs d’aigua

La Tribu:
La poció
màgica (pot
de la calma)

La Tribu:
Amulet màgic

SORTIDA
PISCINA

FESTA DE
COMIAT

DINAR

DINAR

DINAR

DINAR

DINAR

Acollida de
tarda
Taller de
relaxació

Acollida de
tarda
Jocs de taula i
dibuix

Acollida de
tarda
Pel.licula:
Los Croods

Acollida de
tarda
Racons
Esportius

Jocs
cooperatius
Racons
esportius

Acollida de
tarda
Manualitats:
El nostre
nom en
símbols

6. PROGRAMACIÓ
El Centre d’Interès del Casal de Setembre és:
“Les tribus de Rafael Casanova!”
Un grup d’amics i amigues preparen unes vacances a
Abrera. Coneixeran unes tribus perdudes, que els
ensenyaran els seus costums i la seva manera de
viure. Els que havien de ser uns dies de descans es
convertiran en una gran aventura!
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7. MESURES
 El responsable de Seguretat i Higiene serà la Coordinadora.
 Els equips hauran realitzat una formació específica en COVID-19, que ofereix la
Direcció General de Joventut i el Departament de Salut, 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 mans d'un sol ús.
S'hauran de guardar 2 metres de distància entre els grups del Casal.
 A l'entrada dels i les participants (infants i monitors/es) es realitzarà el control
de símptomes i temperatura que ha de portar la família. L’Eina Cooperativa
facilitarà el document de seguiment.
 El “Pla de confinament” del Casal que estableix les mesures d’actuació en
cas de detectar un cas de Covid-19 estarà penjat a la web de l’Eina Cooperativa.
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8. CONTACTES
D’INTERÈS
Si necessiteu contactar amb els/les monitors/es:

•

Directora del Casal - Merxe Fornieles: T. 691 13 38 40
(Horari: de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h)

•

Coordinador del Casal - Jordi Folch: T. 608 89 00 29
(Horari: de 9h a 13h i de 15h a 17 h)

•

Emails de contacte:

info@einacooperativa.coop
infancia@abrera.cat
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