
 

CASAL D’ESTIU LA BISBAL  
Un casal científicament divertit! 

 
PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT 

La Ballaruga (Associació Grup d’Entitats El Vendrell Educació i Lleure), neix com 

associació al municipi del Vendrell l’any 2005, per la necessitat de reagrupament entre 

totes les AMPA de les escoles i instituts en un moment de fort creixement demogràfic 

de la població i un alt percentatge d’immigració. Ho fa, per tal de cobrir les demandes 

específiques de totes les famílies, sense excepció, i posar en comú l’esforç de treball en 

el camp del lleure educatiu i en les activitats extraescolars, tenint com a objectius 

principals el respecte per la diversitat, les llibertats individuals, la integració dels 

nouvinguts i la inclusió social. 

MISSIÓ 

Oferir respostes adequades a necessitats socioeducatives detectades, relatives als 

infants i joves i les seves famílies dels centres escolars del municipi, d’una forma 

equitativa, generant complicitats i treball en xarxa entre els diferents agents educatius 

fomentant una pedagogia dels valors i conciliant els espais familiars i escolars. 

ELS VALORS QUE ENS INSPIREN 

- Qualitat: Prioritzem un projecte professional amb persones preparades, amb 

coneixements i competències, garantint la seguretat i protecció dels infants, i amb 

una avaluació permanent. 

- Corresponsabilitat: Treballem perquè tots els agents de la comunitat  assumeixin la 

corresponsabilitat de l’educació i eduquem plegats els infants. 

- Equitat: Subratllem el caràcter obert, divers i no discriminatori del nostre projecte en 

tant que creiem que l’educació dels infants no ha de ser objecte de negoci o 

d’exclusió per raons econòmiques. 

- Innovació: Optem per treballar amb iniciativa, amb mentalitat oberta, creativa i 

dinàmica, fomentant l’anàlisi permanent de necessitats.  

- Transparència: Cerquem una acció basada en la confiança en la persona, actuant amb 

responsabilitat i total transparència cap a la societat. 

 
EXPERIÈNCIA EN CASALS D’ESTIU 

La nostra experiència en Casals és molt àmplia, tal i com demostra la següent relació: 

- Casals de Nadal, Setmana Santa i tardes de juny, durant molts anys al Vendrell i altres 

pobles de la comarca 



 

- Casals d’Estiu a Vendrell, contractat per l’Ajuntament (2010) 

- Casals d’Estius a Bellvei, contractat per l’Ajuntament  (2014, 2015, 2016, 2017) 

- Casals d’Estiu a La Bisbal del Penedès, contractats per l’Ajuntament (2015, 2016, 

2017, 2018 i 2019) 

- Casals d’Estiu a Santa Oliva, contractats per l’AMPA (2016, 2017, 2018 i 2019) 

- Casals d’Estiu a l’Arboç del Penedès, contractat per l’Ajuntament (2017) 

- Casal d’Estiu a Bràfim, contractat per l’Ajuntament (2019) 

- Casal d’Estiu a Bonastre, contractat per l’Ajuntament (2018 i 2019) 

 

PRESENTACIÓ CASALS D’ESTIU  
Els casals d’estiu són una proposta de vacances de lleure educatiu que permet als infants 

fer una activitat amb contingut educatiu prop de casa seva. Són una eina d’educació en 

el lleure de caire pedagògic, lúdic i cultural que serveix per fomentar els valors humans 

mitjançant la convivència i la cooperació. Als casals els infants es diverteixen i aprenen 

en un context vivencial que els aporta molts aprenentatges vitals, personals i socials. 

Així doncs els casals són un recurs molt important per tots els nens i nenes, que fan 

gaudir l’estiu d’una manera més activa i educativa. 

 

NORMATIVA REGULADORA 
 

La normativa que regula aquestes activitats és el Decret 267/2016 de 5 de juliol de 2016 

de la Generalitat de Catalunya.   

 

A més aquest any seguim tota la normativa i protocols que el Departament de Sanitat 

de la Generalitat de Catalunya: 

- Casals d’Estiu – Protocol específic 

- Neteja i desinfecció – espais exteriors – concurrència humana 

- Neteja i desinfecció de locals  

- Recomanacions dormitoris, menjador i lavabos 

- Guia Transport Infants  

- Algoritme cas possible CoVid19  

- Guia significat calendari vacunal al dia 

o Tots estan al web www.estiuamblleure.cat 

 

També disposem d’un “Protocol de prevenció i actuació en cas de sospita o certesa 

d’abusos sexuals a menors” per poder actuar en cas de sospita. 

 

 



 

ASSEGURANÇA 
L’entitat te vigent l’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents pertinent per a 

cobrir el servei dels Casals, tant pel que es refereix a l’equip educatiu així com pels 

usuaris i equip de voluntaris en el lloc on es realitzin els casals i en totes les sortides 

programades.   

EQUIP EDUCATIU 
L’equip de La Ballaruga està format per monitors/es i o directors/es titulats, que a més 

són tècnics d’educació infantil, pedagogs/es, mestres, educadors/es socials... així com 

especialistes en teatre, arts plàstiques, música i ball. 

La normativa estableix 1 monitor/a per a cada 10 infants i un director/a a partir dels 25 

infants.  Aquest any tindrem un director/a des de 20 infants, sense grup al càrrec, que a 

més farà la funció de Responsable de seguretat i higiene que serà el responsable que 

tota la normativa sanitària s’apliqui correctament. 

A l’equip també incorporem monitors/es o directors/es de pràctiques de lleure, o altres 

programes, i voluntariat. 

 

 

PARTICIPACIÓ DELS INFANTS ALS CASALS 

Els familiars cada dia prendran la temperatura a casa i faran un xec-list de símptomes. 

La informació sobre la temperatura i l’estat de l’infant l’hauran de donar a la recepció 

del casal quan porti l’infant cada matí. 

Per a la participació a l’activitat caldrà estar absent de la malaltia o simptomatologia 

compatible, no conviure amb o tenir contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  En cas de tenir símptomes 

compatibles, per reincorporar-se de nou els infants hauran d’estar 48 hores 

asimptomàtics en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de 

simptomatologia compatible. El tutor/a legal de l’infant juntament amb el full 

d’inscripció haurà de signar una declaració responsable (segons el Decret 267/2020) que 

l’infant reuneix els requisits de salut esmentats, i de coneixement del context de 

pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CENTRE D’INTERÈS CASAL 2020 
Després d’un confinament llarg i tenint en compte aquesta difícil vivència que els nostres 

infants han hagut d’afrontar, deixant de compartir el joc amb amics i amigues i 

companys i companyes de l’escola, creiem molt important treballar les emocions i les 

pors d’una manera positiva i aconseguir que gaudeixin de les activitats d’estiu de la 

manera més normalitzada possible. Tot així, no podem oblidar que tenim un difícil repte 

per tal que els infants comprenguin que cal mantenir unes mesures de seguretat tant en 

el que fa al distanciament físic com en la higiene. Per això, proposem un centre d’interès 

de caire científic, a través del qual, podrem incorporar totes aquestes mesures com a 

normes a seguir dins del joc i les activitats. El centre d’interès és el laboratori del 

Professor Pepunstein, que com tants científics del món, treballa per aconseguir la 

vacuna contra el Covid-19, nosaltres ens convertirem en els seus ajudants i per això, 

haurem d’aprendre tot allò que cal fer en un laboratori i com ens hem de protegir per 

realitzar els experiments científics. Descobrirem les curiositats de les ciències i ens 

divertirem participant de molts experiments increïbles. De la mà del Professor 

Pepunstein, també aprendrem a respectar la natura i el nostre entorn, i comprendrem 

la importància que té per la nostra salut, el preservar el medi natural o fer del nostre 

poble o ciutat un lloc sostenible i agradable. 

 

DADES BÀSIQUES 

 

DATES Del 29 de juny al 10 de setembre (excepte del 10 al 14 d’agost) 

HORARIS: De 9 a 13h (de 8 a 9h, i de 13 a 13:30h entrades i sortides progressives) 

EDATS: De 2 a 12 anys 

LLOC: Escola Ull de Vent 

PREUS: 35 €/setmana i 60 €/quinzena consecutiva 

INSCRIPCIÓ: Virtual i oficina La Ballaruga 

PRIORITAT 
EMPADRONATS: 

Si 

REUNIÓ 
INFORMATIVA: 

Virtual – 16/06 a les 19:30h 

PISCINA: No 

 

 
L’ORGANITZACIÓ DELS INFANTS 

Els grups d’infants s’organitzaran en grups de convivència de 10 infants que es 

gestionaran com a unitat única, amb un/a mateix/a monitor/a de referència.  Aquest/a 

monitor/a es relacionarà sempre amb el seu mateix grup d’infants amb l’excepció 

d’aquelles activitats que puguin requerir d’un monitor/a especialitzada.  

 

 



 

 

ENTRADES I SORTIDES  

Esglaonades per grups de 10 cada deu minuts, des de l’hora d’entrada, i des d’abans de 

l’hora d’acabament.  A fora l’entrada es mantindrà la cua seguint les distàncies de 

seguretat.  A l’entrada del recinte es prendrà la temperatura de l’infant i es rentarà les 

mans amb gel hidroalcohòlic. A casa, els pares també hauran hagut de comprovar també 

l’estat de salut dels infants per tal de valorar i es seguirà el check-list  subministrat 

prèviament als pares per al seu registre. 

 

RENTAT DE MANS SISTEMÀTIC 

Es farà el rentat de mans habitual a l’inici i al final de cada activitat.  S’entrenarà als 

infants i adolescents en la tècnica del rentat de mans efectiu (OMS, 2020).  A cada aula 

hi haurà un pot de gel hidroalcohòlic, no obstant es prioritzarà el sistema tradicional de 

sabó i aigua, i tovalloles d’un sol ús sempre que existeixi a l’aula.  

 

ÚS DE MASCARETES 

Segons la normativa de sanitat no és necessari si es mantenen les distàncies de 

seguretat. S’utilitzaran sempre que no sigui possible la distància de seguretat.  No 

obstant, la nostra recomanació als equips de monitors/es serà que la portin sempre, 

excepte quan interfereixi en la seva relació amb els infants o per realitzar activitats 

concretes. Els infants les usaran en moments puntuals. 

 

NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I MATERIAL 

Es procurarà tenir un kit individual per a cada infant de material bàsic de colors, tisores, 

etc per al seu ús individual, en acabar la setmana es desinfectarà i es podrà utilitzar per 

a un altre infant.  La resta dels materials de joc compartits seran desinfectats després de 

cada utilització.  

Els infants tindran atorgat un lloc i cadira de seure únic per a tota la setmana, per tal de 

minimitzar el risc. No obstant cada monitora desinfectarà la taula i cadires  d’utilització 

comuna o habitual 3 vegades al dia. 

Es ventilarà l’espai 3 vegades al dia, un mínim de 10 minuts. 

L’Ajuntament farà una neteja i desinfecció diària general de les instal.lacions, insistint 

en les superfícies d’ús més comú com són els poms de les portes baranes de les escales, 

safates de menjar, fonts d’aigua, etc.  

 

 



 

 

EXEMPLE DE PLANIFICACIÓ SETMANAL: 

Aquesta graella i altres variacions de planificació setmanal, sempre fent rotacions 

d’espais i activitats, per tal que els grups no coincideixin entre ells amb l’objectiu de 

minimitzar el risc de contagi entre els infants. 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00 a 
10:00 

Jocs 

coneixença i 

presentació a 

l’aula 

Jocs 

tradicionals 

al pati 

Sortida per 

l’entorn 

Taller a la 

cuina 

Jocs de 

cucanya a la 

plaça B 

10:00 a 
10:30 

Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

10:30 a 
11:15 

Gimcana al 

pati A 

Taller a 

l’aula 

Jos 

cooperatius 

a la plaça A 

Coneixement 

del poble 

11:15 a 
12:00 

Taller a l’aula 

Jocs 

emocionals i 

experiments 

científics 

Jocs 

emocionals i 

experiments 

científics 

Taller a l’aula 

12:00 a 
13:00 

Jocs d’aigua Jocs d’aigua Jocs d’aigua Jocs d’aigua 

 
 

LLISTA DE MATERIAL: 

 L ’esmorzar i una cantimplora o ampolla amb aigua 

 Gorra i crema de protecció solar (per a les activitats al pati o sortides)  

 Banyador, tovallola i xancles cordades piscina (x jocs d’aigua) 

 Mascareta obligatòria (per a úsos puntuals) 

 Prendre la temperatura i xec-list de símptomes a casa abans de portar l’infant al 

casal. 

 

 

 
Tenim motxilles de La Ballaruga que es poden utilitzar al 

casal. Preus: 1 x 3€, 2 x 5€ 

Demaneu-les al mateix casal o a l’oficina de La Ballaruga. 


