
 

      

                                       FULL INFORMATIU t1 
 

                               CASAL ESCOLA BALDIRI REIXAC 
                DEL 28 DE JUNY AL 2 DE JULIOL 2021 

 

      

1. EQUIP EDUCATIU DEL CASAL al TORN 1 
 

Hem fet nuclis respectant els grups bombolla de l’escola, que s’intentaran mantenir al 

màxim possible durant tot el casal. Un grup pot estar format per dos nuclis, segons el torn 

hi hauran canvis mantenint traçabilitat. Les lletres dels grups no corresponen a les de 

l’escola. 

Cada monitora tindrà un nucli de convivència assignat durant tota la setmana. També 

podrà haver vetlladora en cas que hi hagi infant amb NESE i persones de suport que 

podran conviure amb el grup excepcionalment. De setmana a setmana pot canviar la 

persona de referència d’un grup (segons participació). 

 

 

PER TOTS ELS TORNS: 
 

CÀRREC NOM TELÈFON E-MAIL HORARI 

 

DIRECTOR CASAL 

 

GERARD 

CELAYA 

 

644 22 89 86 

 

 

 

X 

 

8-17h 

SUPERVISORA   LAIA GRANGÉ 658 81 25 16 estiu@viudinamic.org 9-16h 

SUPERVISOR URGÈNCIES ANIOL 

RISQUES 

670 85 81 16 aniol@viudinamic.org 10-17h 

BEQUES I ECONOMIA MÓNICA 

PÉREZ 

651 18 12 44 administració@viudinamic.org 9-15h 

 

 

L’equip educatiu del torn 1:   

 
 P3: KARINA LLININ 
 P4: AINHOA  LORENZO 
 P5: RAQUEL MEGÍAS 
 MONITORA NESE: PAULA MARTÍNEZ 

 CICLE INICIAL (1R-2N): NÚRIA PARAREDA  
 CICLE MITJÀ (3R-4T): JAVI SÁEZ 
 CICLE SUPERIOR (5È-6È):  CELESTE FEDELE 

 

 

 

2. QUÈ CAL FER, ABANS D’ARRIBAR AL CASAL?  
 

1. Abans de començar el casal: Omplir un formulari “google forms” amb la Declaració de Responsabilitat 

assumint la responsabilitat d’acreditar que en els últims 14 dies ni l’infant ni el seu nucli familiar han tingut 

o presentat cap malaltia. Aquest formulari serà revisat per la direcció del casal i s’enviarà al Departament 

de Salut de la Generalitat si s’escau. Per participar al casal ÉS OBLIGATORI FER-HO ABANS DEL 1R DIA DE 

CASAL de l’infant. NO ES PODRÀ PARTICIPAR SENSE AQUESTA DECLARACIÓ: 

 
ENLLAÇ Declaració Responsabilitat Baldiri Reixac: https://forms.gle/dMn2G79LYbD1JEAe6 

https://forms.gle/dMn2G79LYbD1JEAe6


 

      

ENLLAÇ Simptomatologia diària Baldiri Reixac:  https://forms.gle/KCwwc5xs16QkEvip6    

 

2) Cada dia haureu de comprovar que l’infant no tingui símptomes de Covid-19 abans de venir. En cas de 

sospita de qualsevol malaltia demanem que NO acudiu al casal i aviseu de la situació.  

Cada matí hi entrareu, revisareu símptomes i ho enviareu. La direcció de l’entitat anirà comprovant les 

dades regularment, però degut al volum administratiu que això implica us demanem responsabilitat i 

confiem en que les famílies omplireu aquest formulari cada matí sense necessitar que us ho recordem.  

 

 

 

 

 
 Tota la documentació està d’acord a la normativa de la Generalitat i és d’ús i compliment 

 

 

 

3. NORMATIVA DE L’ÚS DE LA MASCARETA: 
  
Com sabreu, a partir del 26 de juny l’ús de mascaretes canvia per tot l’estat espanyol, normativa que inclou 
els casals d’estiu: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=904193 

QUAN SÍ QUE S'HAURÀ DE PORTAR MASCARETA: Entrades i sortides, passadissos i escales generals, 
desplaçaments, patis, wc, al menjador mentre no es menja, en espais tancats (aules,p.e).  

QUAN NO S'HAURÀ DE PORTAR MASCARETA: Activitats a l'aire lliure, mentre es menja. 

ELS I LES MENORS DE MENYS DE 6 ANYS no caldrà que duguin mascareta en cap moment, tal i com 
passava fins ara. 

 

En resum: Si no s’està a l’aire lliure, l’ús de la mascareta és obligatori a partir dels 6 anys. Totes les 
persones presents a l’activitat han de portar la mascareta durant l’activitat amb independència del 
compliment de la distància física de seguretat. 

DEMANEM QUE TOTHOM PORTI LA SEVA MASCARETA DE CASA I QUE S'USI DE LA FORMA RECOMANADA 
(p.e, netejant adequadament les de tela).  
 

 

4. ENTRADES I SORTIDES:   
 
Totes les persones majors de 6 anys hauran de portar mascareta a les entrades i sortides del casal (infants, 

famílies, equip educatiu i personal de l’escola) mentre la normativa així ho dicti. Els i les nenes menors de 6 anys 

no n’hauran de portar però sí les persones que les acompanyin.  

 Acollida matinal: Infantil i primària entraran per la porta principal de l’escola. L’horari per obrir porta és a les 
8.00h i a les 8.30h. És important la puntualitat en el cas d’acollida, ja que no podem obrir portes de forma 
esglaonada. Hi haurà 1 educadora referent per cada grup de 10. El mateix dia no es podrà usar el servei de 
forma esporàdica, s’haurà de comunicar amb un mínim de 24h d’antelació. 
 

Totes les entrades es realitzaran per la porta principal de l’escola. 

https://forms.gle/KCwwc5xs16QkEvip6
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=904193


 

      

 

El primer dia de la setmana l’assistència és passarà a la porta i s’informarà del grup i monitor/a adjudicada. Els altres 

dies de la setmana els infants podran entrar d’un/a en una però sense haver d’esperar seguint l’ordre d’arribada. Les 

famílies poden apropar-se a comunicar qualsevol altre informació important per a tenir en compte o compartir 

dubtes. Cada infant anirà cap al nucli que li toqui. 

La sortida es realitzarà per la mateixa porta informant de qui es ve a buscar i qui el/la ve a buscar. 

 

 En cas de voler parlar amb la monitora o director us haureu d’esperar que marxi tothom o concertar una cita 

a través del whatsapp del director amb mínim 24h d’antelació. 

 

 

5. QUÈ CAL PORTAR?  

CADA DIA:  ( Tot amb nom, si us plau!) 

- Esmorzar saludable. 

- Estoig amb una mascareta neta. 

- Roba i sabates còmodes. 

- Got de plàstic dur/bambú o cantimplora.  

- Crema solar posada de casa i un pot a la 

motxilla. 

És obligatori que tot es porti en motxilla o bossa individual, no a la mà. No es poden portar joguines ni objectes que 

l’equip no demani per la correcta higiene dels espais i materials.  

 

EL DILLUNS 28/6: Es quedarà al casal tota la setmana i tornarà els divendres per netejar i/o reposar tot el que calgui. 

- Estoig amb: llapis, goma, maquineta, bolígrafs (primària), colors, retoladors, tisores, barra de cola i celo. L’estoig ha 

de portar el nom i es quedarà a l’espai del seu grup tota la setmana. Tindrem material fungible d’aquest tipus per si a 

algú li falta pugui usar-ne i la resta (fulls, pinzells, etc.) el proporcionarà l’entitat.  

- “Bosseta de materials” per tota la setmana: S’hi poden posar materials naturals (fulles, sorra...), alimentació 

(arròs, macarrons...) o material reciclat net (brics, ampolles, taps, rotlles de paper...). Aquest material es guardarà 

durant tota la setmana i servirà per fer tallers artístics, experimentació, animació del casal... 

- Bossa de material per les activitats d’aigua amb: Banyador, tovallola individual, xancletes que s’agafin bé al peu, 

roba de recanvi, crema solar.  

- Llençolet per migdiada (opcional)  

- A qui li calgui haurà de dur una bossa amb una muda sencera de recanvi (sabates incloses).  

 

6. TEMÀTICA i PROGRAMACIÓ SETMANAL:  
 

El Centre del Temps té un nou Equip: la Balam i en Bambú! I tenen la missió de vigilar la Història, tenint cura 

que tot segueixi com estava previst! Però l’equip i la Bimba, la seva cap, descobriran que passa alguna cosa: 



 

      

han començat a aparèixer invents d’altres èpoques quan no toca! Què o qui faria aquesta 

bogeria i canviaria la Història per sempre?  

La Bimba i l’Equip del Temps viatjaran per la Història i recorreran l’Edat de Pedra, l’Antiga Grècia, el 

Renaixement, l’època hippie... i ho faran de la mà dels i les Agents del Temps, com en Shakespeare o la 

Yoko Ono i en John Lennon. Aprendran moltíssimes coses que no sabien i coneixeran moltes realitats 

desconegudes! Parlaran de teatre i de filosofia, de la cura del medi ambient i els animals, de música i art, 

de feminisme i pacifisme! I pel camí aprendran també a resoldre conflictes i a valorar i respectar a tothom.  

Però aconseguiran, amb l’ajuda del casal d’estiu, que la Història segueixi com ha de ser?  

La primera setmana prepararem l’aventura! Coneixerem els personatges principals i viatjarem a la 

prehistòria de la mà de l’Ayla!  Aquest és un personatge basat en la protagonista literària de la saga de 

novel·les “El Clan de l’ós de les cavernes”.  

TOTES LES AVENTURES LES VEUREM EN VÍDEO CASAL, I ELS TROBAREU CADA SETMANA AL CANAL DE 
“VIUDINAMIC” DEL YOUTUBE! REPASSEU-LOS A CASA! Els vídeos els podeu trobar a : www.viudinamic.org  
 

 

PROGRAMACIÓ PEDAGÒGICA DEL TORN 1 (p3, p4 i p5)  

 Dilluns 28 Dimarts 29 Dimecres 30  Dijous 1  Divendres 2 

9-9.15h entrada entrada entrada entrada entrada 

9.20-
10.20h 

Benvinguda + 
Explicació 

funcionament casal 

SORTIDA PEL               
PARC GÜELL 

Temàtica: video 
resolució 1 + video 2 

EXPERIMENTS AMB 
EN MESTRE  NEUTRÓ 

(Animació Companyia 
Tager) 

Temàtica+ 
Assemblea setmanal 

10.30-
11.05h 

pati pati pati pati pati 

11.10-
11.40h 

Jocs cooperatius i de 
cohesió  

Dinàmiques                 
teatrals                  

(salutacions i 
mímica) 

Taller rupestre: 
Pintem amb espècies 

i aliments 

Taller de disfresses 
prehistòriques 

Jocs d’aigua dirigits            
(en anglès) 

11.45-
12.40 

Temàtica (1r video + 
taller dinosaures) 

Circuit de jocs 
tradicionals                 
(en anglès) 

Música i danses        
(en anglès) 

Jocs d’aigua lliures 

12.45-
13h 

Preparem l’espai 
migdia i la sortida 

Preparem l’espai 
migdia i la sortida 

Preparem l’espai 
migdia i la sortida 

Preparem l’espai 
migdia i la sortida 

Preparem l’espai 
migdia i la sortida 

13.05-
14.55h 

Espai migdia Espai migdia Espai Migdia Espai migdia Espai migdia 

15.05-
16.15h 

Ambients esportius i 
de construcció  

Ambients 
experiments + racó 

de lectura 

Ambients esportius 
+ artístics 

(mandales) 

Racó d’invents + 
contacontes 

Ambients d’educació 
emocional  

16.20-
16.30h 

Preparem la sortida Preparem la sortida Preparem la sortida Preparem la sortida Preparem la sortida 

16.30-
17h 

Sortida relaxada Sortida relaxada Sortida relaxada Sortida relaxada Sortida relaxada 

 



 

      

PROGRAMACIÓ PEDAGÒGICA DEL TORN 1 (primària)  

 Dilluns 28 Dimarts 29 Dimecres 30  Dijous 1  Divendres 2 

9-9.15h entrada entrada entrada entrada entrada 

9.20-
10.20h 

Benvinguda + 
Explicació 

funcionament casal 

SORTIDA PEL                
PARC GÜELL 

Temàtica: video 
resolució 1 + video 2 

EXPERIMENTS AMB 
EN MESTRE  NEUTRÓ 

(Animació Companyia 
Tager) 

Temàtica+ 
Assemblea setmanal 

10.30-
11.05h 

pati pati pati pati pati 

11.10-
11.40h 

Jocs cooperatius i de 
cohesió  

Dinàmiques                 
teatrals                  

(salutacions i 
mímica) 

Taller rupestre: 
Pintem amb espècies 

i aliments 

Circuit temàtic              
(en anglès) 

Jocs d’aigua dirigits                          
(en anglès) 

11.45-
12.40 

Temàtica (1r video + 
taller dinosaures) 

Circuit de jocs 
tradicionals                 
(en anglès) 

Música i danses        
(en anglès) 

Jocs d’aigua lliures 

12.45-
13h 

Preparem l’espai 
migdia i la sortida 

Preparem l’espai 
migdia i la sortida 

Preparem l’espai 
migdia i la sortida 

Preparem l’espai 
migdia i la sortida 

Preparem l’espai 
migdia i la sortida 

13.05-
14.55h 

Espai migdia Espai migdia Espai Migdia Espai migdia Espai migdia 

15.05-
16.15h 

Ambients esportius i 
de construcció  

Ambients 
experiments + racó 

de lectura 

Ambients esportius 
+ artístics 

(mandales) 

Racó d’invents + 
contacontes 

Ambients d’educació 
emocional  

16.20-
16.30h 

Preparem la sortida Preparem la sortida Preparem la sortida Preparem la sortida Preparem la sortida 

16.30-
17h 

Sortida relaxada Sortida relaxada Sortida relaxada Sortida relaxada Sortida relaxada 

 

AL TORN 1 L’entitat comptarà amb la Companyia Tager per fer una animació al casal:  

 1 de juliol  Experiments amb en Mestre Neutró: Trobarem una forma nova d’aprendre ciència i passar 
una bona estona amb els experiments a càrrec d'aquest científic esbojarrat. Aprendrem de forma interactiva 
els fonaments bàsics de la ciència!  

 

Podeu trobar més informació respecte els serveis i la Companyia Tager a la mateixa carpeta on 

heu trobat aquest document. 

 

      

7. ESPAI MIGDIA: 

   
El servei de menjador serà a càrrec de l’empresa habitual de l’escola, Natural Cuina. Tindreu el menú al Drive del 

casal i el penjarem al blog properament. Es tindran en compte les incompatibilitats alimentàries d’alguns/es 

participants en cas de dietes específiques, al·lèrgies o hàbits culturals.  

https://tager.cat/


 

      

8. FOTOGRAFIES DEL CASAL: 

El director del casal us convidarà a una carpeta privada Drive on podreu trobar algunes fotografies. Us demanem que 

no les pengeu a les xxss. ni useu públicament si surten altres infants que no siguin els i les vostres filles si són 

reconeixibles.  Només hi tindran accés les famílies participants 

9. ASPECTES DE SEGURETAT 

- L’organització del casal tindrà contractada una assegurança de responsabilitat civil i accidents per a col·lectius. 

Aquesta assegurança cobreix a participants i monitors/es.  

També complirem amb totes les normatives exigides per la Generalitat per la Covid-19, entre altres: 

- Punts de rentat de mans a molts espais (de referència i comuns): D’ús obligatori abans i després de menjar, si 

s’estornuda o moca, anar al bany, entrades i sortides i canvi d’espai d’activitat que impliqui tocar material comú. Es 

recomana un cop/2h com a mínim.  

-  Rutines per comprovar la salut d’infants i equip educatiu: a tal efecte el monitoratge podrà  fer ús de l’aplicació 

mòbil STOP COVID 19 CAT. 

- Si un/a infant presentés símptomes de Covid-19 s’aïllaria amb la persona de referència en l’espai “Zona d’espera” 

abans d’abandonar l’activitat. La resta de nucli es podria quedar al casal aïllat en un espai fins la fi d’aquell dia. Es 

comunicaria a les famílies i responsables sanitaris de contacte, informant de la traçabilitat de l’infant seguint el 

protocol obligatori.  

- Cada espai i materials comuns seran desinfectats un cop al dia com a mínim. Es ventilaran els espais 3 cops/dia 

durant 10 minut/vegada. Els productes i metodologia seran els establerts pel Departament de Salut. 

 

10. NORMES I ASPECTES GENERALS D’ORGANITZACIÓ 

• Les ampliacions setmanals de participació s’hauran d’avisar amb una setmana d’antelació (com a molt tard el 

dimecres de la setmana anterior) i només es podran realitzar si queden places aquella setmana. Per saber si 

hi ha places cal contactar amb l’entitat a baldirirexac@estiudinamic.org .  

 

• Estigueu sempre atents i atentes a les notes informatives penjades al BLOG DEL CASAL, són essencials per 

facilitar una bona organització. 

 

 

• L’organització no es fa responsable de cap objecte de valor que porti el/la participant a la motxilla. Durant el 

casal NO es poden portar aquest tipus d’objectes.  

 

• L’organització no subministrarà cap medicament sense l’autorització de la família i sense la recepta mèdica. 

En cas que l’infant hagi de prendre algun medicament durant el casal, ho haureu de comunicar a la 

coordinadora i demanar el full d’autorització on haureu d’especificar el medicament, la dosi i l’horari. És 

convenient adjuntar la recepta mèdica.  

 

mailto:baldirirexac@estiudinamic.org


 

      

12. ASPECTES COMUNICATIUS 

- El web i al blog del casal de  www.estiudinamic.org :  trobareu una pestanya per cada casal amb la 

informació relativa als horaris setmanals, a la configuració de grups, entrades i sortides i avisos varis. Cal 

revisar-lo amb assiduïtat.  

- La nota informativa setmanal: document informatiu on figura l’horari i menú setmanal, la configuració de 

l’equip, notes sobre material necessari... Estarà penjada al blog del casal el divendres abans de cada 

setmana.  

En cas de dubte o comentari podreu escriure per correu o contactar amb la coordinadora o l’entitat.  

          

93.357.35.19 / 651.181.244  (Administració, Mónica Córcoles) 

 WHATSAPP 651.181.244  (Administració, Mónica Córcoles) 

 WHATSAPP 658.812.516 (Supervisora, Laia Grangé) 

 Horari d’atenció: de 9 a 14h i de 15 a 16.30h en dies laborables 

 

 

 

 

 

 

MOLTES GRÀCIES I BON CASAL! 

@viudinamic 

http://www.estiudinamic.org/

