
APIS%(1r%a%6è%de%primària)



DATES&2021

28#de#juny#al#30#juliol#=>#Casal&d’Estiu

30#agost#al#10#de#setembre#=>#Casal&Setembre
(matí#i#menjador)

La&Roca&del&Vallès
Escola&Pilar&Mestres
Minis#i#Aventura,#
Escola&Mogent

Apis

Santa&Agnès&de&Malanyanes
Escola#Santa#Agnès

La&Torreta
Escola#la#Torreta

HORARIS
Bon#dia 8#a#9h

Matí 9#a#13h

Menjador 13#a#15:30h

Tarda 15:30#a#18h



Les activitats d’estiu es realitzaran
sempre tenint en compte el
protocol proporcionat per el
PROCICAT

Les entrades i sortides del casal es
faran per diferents entrades

Les activitats es faran en grups de
convivència i sempre amb
mascareta

Tindrem un llistat de comprovació
de símptomes i temperatura que
haurem d’omplir cadamatí

Els grups es dividiran en diferents
espais/escoles del municipi
organitzats en petits grups i
entraran i sortiran per portes
diferents.

Es prioritzarà que el material sigui
d’ús individual, tant en les
activitats com en el moment del
dinar



Cada grup utilitzarà espais
diferenciats i no els compartiran
amb altres infants

Els espais es ventilaran 3 cops al
dia i es desinfectaran diàriament

En tot moment haurem de tenir la
mascareta posada. Obligatori a
partir de 6 anys i recomanable a
partir de 3. Excepte en casos
contraindicats

Es potenciaran els aprenentatges
relatius a l’educació emocional,
l’autoprotecció i els nous hàbits,
adequantBlos a les diferents
franges d’edat



INFORMACIÓ*PRÀCTICA
• Al casal de la Roca es divideixen els grups en dues escoles. A Santa Agnès i la Torreta tots els grups

estaran a la mateixa escola.

• Minis 1, Minis 2, Aventura 1 i Aventura 2! Escola Pilar Mestres

• Api 1 i Api 2! Escola Mogent

• En tot moment haurem de tenir la mascareta posada. Obligatori a partir de 6 anys i recomanable a

partir de 3. Excepte en casos contraindicats.

• Tindrem un llistat de comprovació de símptomes al qual anotarem la temperatura dels infants i els

possibles símptomes que tingui.

• Recordem que els familiars no poden entrar a les instalHlacions i en el cas d’esperar a fora hauran de

complir la distància de seguretat entre familiars (2m).

• S’estableixen diferents responsables de seguretat i higiene (1 cada grup d’edat). Aquests seran els

encarregats de fer complir les diferents mesures de desinfecció i seguretat entre infants/joves i

monitors/es.

• Cada grup de casal estarà format sempre per els mateixos infants/joves i un mateix monitor/a.

• A les entrades i sortides del casal s’establiran punts de comunicació entre famílies i monitors/es.



REQUISITS(PER(A(PARTICIPAR(EN(LES(
ACTIVITATS(DEL(CASAL

Els/les participants a les activitats han de complir els següents requisits per a preservar
la salut del grup.

7 Absència de malaltia i de simptomolgia compatible amb la COVID19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol quadre infecciós.

7 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomologia compatible
en els 14 dies anteriors.

7 Calendari vacunal actualitzat. Requisit per a la inscripció.

7 Els infants/joves amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels
serveis mèdics de manera individual, donat que són població de major risc enfront
la pandèmia.



ESCOLA'SANTA'AGNÈS

ENTRADA'I'
SORTIDA

MINIS%%%%%%%%%
(P3%a%1r)

APIS
(2n%a%6è)



APIS%(2n%a%6è)

MINIS%(P3%a%1r)

ESPAIS%DE%TROBADA%ENTRADES,%SORTIDES%I%TEMPS%LLIURE

MINIS:
Lavabos(
menjador

APIS:
Lavabos(
psico



LÍNEA&PEDAGÒGICA
• Fer$del$casal$un$espai$de$qualitat

• Estructura$lògica$del$casal

• Els$períodes$de$vacances$són$un$temps$d’esbarjo$per$els$infants

• Les$activitats$de$vacances$són$un$espai$educatiu

• En$les$activitats$els$infants$i$joves$esdevenen$protagonistes

• A$les$vacances$es$fan$nous$amics$i$amigues

• Les$famílies$han$de$ser$partícips$de$les$activitats$de$vacances$dels$

seus$fills/es

• Una$oportunitat$per$fer$territori



MATERIAL(A(DUR(AL(CASAL

• Roba%còmode
• Calçat%lligat
• Aigua
• Crema%solar%(posada%al%matí).
• Gorra%
• Esmorzar%(berenar%els%que%vinguin%a%la%tarda).
• Mascareta

• Activitats(d’aigua:(banyador,%tovallola,%xancles%(millor%lligades)
• Minis(1(i(2:(el%primer%dia%caldrà%dur%una%muda%de%recanvi.
• A%les%sortides%s’ha%de%dur%la%samarreta que%us%donem%al%casal.
• Les%sortides tenen%el%seu%propi%material%explicat%a%la%programació.
• No%es%permetrà%l’ús%de%mòbils%i%altres%tecnologies.



Des de A Parts Iguals hem repensat totes les nostres activitats seguint les indicacions
sanitàries en el sector del lleure educatiu.
Per aquest motiu els continguts pedagògics ofereixen als infants i joves entorns segurs
i de confiança, afavorint les relacions socials i personals, vetllant per el seu
desenvolupament integral i fomentant un ambient de joc i esbarjo segur.

Us presentem una proposta de casal d’estiu sostenible des de dos punts de vista que
es relacionen: d’una banda, la sostenibilitat emocional dels infants i joves, i per l’altre
la sostenibilitat ambiental.

Una oportunitat de sensibilització i protagonisme davant la intenció de fer un món
millor, sostingut per la identitat individual i grupal, el sentiment de pertinença,
l’apoderament dels infants, la igualtat de gènere i el consum sostenible, entre d’altres.

SIGUEM'EL'CANVI'QUE'VOLEM'VEURE'AL'MÓN!
Un compromís cap a la societat que ens envolta, en tant que els infants i joves també
són ciutadania compromesa amb la pau, la justícia i el medi ambient.

PROPOSTA<PEDAGÒGICA<2021



PROPOSTA'PEDAGÒGICA'2021
MINIS (P3 a 1r Primària)
Els minis comptaran amb la presència de la GAIA i els seus amics.
La GAIA és el personatge d’una Superheroïna que somia amb un món millor per a tothom, tant per
els animals, les plantes, els éssers humans i tot el planeta terra.
Cada setmana ens plantejarà reptes que haurem d’anar superant a partir d’activitats i experiències
per l’entorn.

APIS (2n a 5è Primària)
El centre d’interès ens portarà a realitzar un treball per projectes, d’aprenentatge servei i de
descoberta vivencial. L’aparició de diferents accions desagradables ens farà actuar per poder revertir
les diferents situacions.

AVENTURA (6è a 4t ESO)
Seguint amb la proposta pedagògica d’enguany, el grup d’aventura realitzarà diferents accions
d’aprenentatge servei amb les quals es vol que els joves aprenguin i es formin, tot treballant sobre
necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorarIlo.

OXIGENT (16 a 18 anys)
Grup nou del casal que neix de la necessitat de seguir oferint activitats de lleure educatiu als joves
adolescents. Volem donar Oxigen al dia a dia d’aquests joves oferint dues estades de pura
adrenalina. Cinc dies a l’Alta Garrotxa i cinc dies a la Costa Brava.



• COORDINADOR/A DE GRUP:
– Cada dia a les entrades i sortides del casal hi haurà el coordinador/a de cada

grup.
– Aquesta persona és la vostra referent de comunicació, la qual li comunicareu

qualsevol incidència, canvi, pagament...

• APP DEL CASAL:
– Igualment tots els inscrits al casal rebran un accés a la APP del casal. Aquesta

servirà de gestió del grup de monitors/es i per comunicar les diferents
informacions que vagin sorgint al llarg del casal.

– Podeu fer servir aquesta APP per comunicar@nos amb nosaltres en qualsevol
moment del dia.

– En aquesta també podreu consultar tota la informació relativa al vostre grup
(horaris, menús, sortides, activitats, protocols...

• ALTRES CANALS DE COMUNICACIÓ:
– A través del correu electrònic, cada setmana anireu rebent tota la informació

relativa al casal.
– A les nostres Xarxes Socials (Instagram i Facebook) anirem penjant diferents

imatges i vídeos de les activitats que realitzen els infants i joves.

COMUNICACIÓ



Preus (Sortides de dia incloses)

Sortides amb pernoctació 
MINIS%1%i%2 Acampada'Setmana'5: 20€

APIS%1%i%2 Colònies'Setmana'5:'80€%

AVENTURA
Céllecs

(Setmana'1)
20€%

Campdevanol
(Setmana'3)

70€

Costa%Brava%
(Setmana'5)

70€

DESCOMPTES

5% germans 1'o'2'setmanes

10% germans'3'setmanes'o'més



! Activitats)setmanals

! Sortides)cada)dimecres)(tot)el)dia)

! Obsequis)per)a)cada)participant

! Monitoratge)titulat

! Assegurança)Accidents)i)RC

! APP)del)Casal

Servei de)Bon$Dia
(08:00)– 09:00) Gratuït

Servei)de)Menjador
(13:00)– 15:30) 6€$menú/diàri

Atenció$a$la$diversitat$
(Vetllador/a)

Gratuït$(Infants/joves$
empadronats$a$la$Roca)

Altres serveis

Aquests preus inclouen

Casal 
Inclusiu



SERVEI&DE&MENJADOR
• Per quedar(se al menjador s’ha de comunicar el dia de realitzar les

inscripcions.
• En casos excepcionals, els dilluns es podran demanar els menús/pícnics

que es realitzaran aquesta setmana.
• Es comunicarà sempre als coordinadors/es del casal que trobareu cada dia

a les entrades i sortides del casal.
• No s'acceptaran infants/joves al menjador fora d’aquest termini.
• Setmanes abans del casal penjarem el menú setmanal.
• A les sortides s’ofereix un servei de pícnic (cal comunicar(ho com a màxim

el dilluns abans de la sortida)

El cost del menjador són 6€ menú/diari.

Aquest servei es pagarà cada setmana (divendres) als coordinadors/es de grup
depenent els menús realitzats.

El menjador complirà totes les mesures de seguretat i higiene recollides al
“document marc activitats d’estiu 2020” i el durà a terme l’empresa TRESMES.



BLOCS&D’ACTIVITATS

AVENTURA

MULTIESPORTS

JOCS&RECREATIUS

CIRC

SORTIDES

PISCINA

COLÒNIES

TALLERS

GIMCANES

JOC&LLIURE



INFORMACIÓ SORTIDES
• Cada dimecres durem a terme una sortida que durarà tot el dia (de 09:00h a
18:00h).

• El punt d’inici i de finalització sempre serà l’escola.

• A la programació setmanal hi ha una explicació amb el material necessàri per
a cada sortida.

• Igualment, en les sortides, les activitats s’adequaran al nivell de cada alumne,
fent que tothom pugui gaudir al màxim de l’experiència.

• Cada alumne portarà una pulsera identificativa amb el seu nom i el telèfon
dels monitors responsables.

• IMPORTANT: En el cas de voler pícnic ho heu de notificar el dilluns abans de la
sortida





PROGRAMACIONS!!





SORTIDA(1:(Aprenentatge(Serveis
Dimecres(30(DE(JUNY
Aquesta(sortida(la(realitzaran(TOTS(ELS(GRUPS(D’APIS(i(MINIS
Excursió(per(el(bosc(de(Santa(Agnès(de(Malanyanes i(activitat(a(
la(granja.

09:00 Sortida(de(l’escola.(
10:00 Activitat(a(la(Granja
13:00 Dinar
15:00 Activitats(de(natura
17:00 Tornada(a(l’escola.

Material(Necessari:
• Roba(i(calçat(còmode
• Esmorzar,(dinar(i(berenar
• Aigua
• Samarreta(del(casal(i(gorra
• Crema(solar





SORTIDA(2:(ILLA(FANTASIA
Dimecres(7(de(juliol(((((
Aquesta(activitat(la(realitzaran(els(grups(APIS(i(AVENTURA
Dividirem(els(infants(en(grups(de(10(i(aniran(acompanyats(en(tot(moment(per(2(
monitors/es
09:00(Sortida(cap(al(parc(aquàtic
10:00(Entrada(al(parc
13:30(Dinar
15:00(Parc(de(tarda
17:30(Tornada(a(l’Escola

Material(Necessari:
• Banyador(i(tovallola

• Calçat(per(mullar

• Esmorzar,(dinar(i(berenar

• Aigua

• Samarreta(del(casal

• Crema(solar!!





SORTIDA(3:(Aventura(al(casal
Dimecres(14(DE(JULIOL
Aquesta(activitat(la(realitzaran(els(grups(de(MINIS(i(APIS

09:00(Acollida(grups
10:00(Inflables
11:00(Esmorzar
11:30(Bosc(Vertical
13:00(Dinar
15:30(Toca(Toca
17:00(Cloenda

Material(Necessari:
• Roba(i(calçat(còmode
• Esmorzar,(dinar(i(berenar
• Banyador(i(tovallola
• Aigua
• Samarreta(del(casal(i(gorra
• Crema(solar





SORTIDA(4:(MARAVENTURA
Dimecres(21(DE(JULIOL
Aquesta(activitat(la(realitzaran(els(APIS(i(AVENTURA.

09:00(Sortida(de(l’escola
10:00(Arribada(i(esmorzar
10:30(Activitats(nàutiques
13:00(Dinar
15:30(Inici(segona(activitat(nàutica
17:00(Tornada(cap(a(l’escola

Material(Necessari:
• Roba(i(calçat(còmode
• Banyador,(xancles(lligades,(
tovallola(i(samarreta(per(mullar.
• Esmorzar,(dinar(i(berenar
• Aigua
• Samarreta(del(casal(i(gorra.
• Crema(solar.(





COLÒNIES (APIS)
Casa+de+Colònies Mogent (Llinars del+Vallès)

Excursions

Jocs1d’aigua

Jocs1de1colles

Jocs1de1nit

Convivència

Del dimecres 28 de juliol a les 09:00h a divendres 30 de juliol a les 17:30h

Les Colònies tindran el seu propi Eix Temàtic

Totes les activitats estaran adaptades als diferents grups d’edat.



INFORMACIÓ COLÒNIES
Ens trobarem el dimecres 28 de juliol a les 09:00 a l’escola i finalitzarem l’activitat divendres 30 a les

17:30 altre cop a l’escola.

A les colònies entren dues pensions completes, per tant, cal portar l’esmorzar i el dinar del primer dia.

MATERIAL NECESSÀRI:

Esmorzar i dinar del primer dia

2 mudes + 1 de recanvi

Necesser (Sabó, raspall de dents, pasta de dents...)

Tovallola, Banyador, calçat còmode i xancles

Sac de dormir o llençol i pijama

Crema solar i gorra

Lot o frontal i samarreta del casal

Mascareta



QUALSEVOL DUBTE

• Telèfon: 679298031 / 675416002

• Mail: lleureiesport@gmail.com

• Web: www.apartsiguals.com

• Intagram i Facebook “A Parts Iguals”

Per a poder seguir el dia a dia del casal


