
 

      

 FULL INFORMATIU DEL CASAL 
 
CASAL D’ESTIU LES FONTS RIUDEMEIA 
Setmana del 28 de juny al 2 de juliol 
 
EQUIP EDUCATIU DEL CASAL (DIRECCIÓ I MONITORS/ES DE NUCLI): 
 

CÀRREC NOM i GRUP D’INFANTS 

DIRECTOR/A Alba López 

MONITOR/A Maurici Deferr amb Primària 

MONITOR/A Marta Subirats amb P4 

MONITOR/A Marc Ibáñez amb P3 

MONITOR/A Esther Juaní amb P3 

MONITOR/A Mireia El Hombre amb P4 

MONITOR/A Cristina Menal amb Primària 	
 

 
 
QUÈ CAL FER, ABANS D’ARRIBAR AL CASAL?  
 
1) Només un cop: declaració de responsabilitat sanitària  
Omplir obligatòriament abans de començar el casal un formulari 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 serà revisat per la direcció 
del casal i s’enviarà al Departament de Salut de la Generalitat si s’escau. No es podrà 
participar si no s’ha formalitzat aquesta declaració.  
 

https://forms.gle/VptZgwGX6dm1r32t7 
 
2) Cada dia: comprovació de símptomes relacionats amb la Covid-19 
Haureu de comprovar cada abans de sortir de casa que l’infant no tingui símptomes 
relacionats amb la Covid-19. En cas de símptomes demanem que NO acudiu al casal i 
aviseu de la situació. En qualsevol cas, cada dia heu d’omplir aquest formulari abans 
d’entrar al casal:  
 

https://forms.gle/cf5Ddbq2KV691eAd6 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



 

      

 
 
ENTRADES I SORTIDES A L’EDIFICI PER CADA GRUP DE CONVIVÈNCIA:  
 
L’entrada a les 9:00 es farà amb tots els grups per la porta que dóna al parc dels 
Enamorats. Allà es distribuiran els nuclis de convivència i entraran endreçadament al 
centre. L’entrada a les 15h també es farà per aquella porta.  
Les sortides es realitzaran en les següents franges horàries per la porta del parc també: 

- De 12:45 a 13:00 
- De 14.45 a 15:00  
- De 16.45 a 17:00 

 
ACOLLIDA MATINAL 
Entrada per la porta principal. 
Hi haurà 1 educador/a 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. 
 
IMPORTANT: 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). Els i les nenes menors de 6 anys NO 
n’hauran de portar però sí les persones que les acompanyin. És una mesura OBLIGATÒRIA.  
 
QUÈ HEM DE PORTAR INDEPENDENTMENT DEL GRUP (TOT AMB NOM): 
 
CADA DIA: 
• Esmorzar saludable 
• Crema solar posada de casa, i el pot a la motxilla. 
• Cantimplora o, en absència, got de plàstic dur o bambú 
• Roba i calçat còmode 
• Estoig amb material bàsic per dibuixar, pintar, escriure, tisores... (adaptat segons 

l’edat) 
• Mascareta en un estoig.  
• Tot amb ha d’estar marcat amb nom 
 
Si cal: roba de recanvi (també posar el nom, es deixarà al casal i en cas d’utilitzar-la s’avisarà de 
portar una nova muda al dia següent). 

  Recordeu no portar joguines ni objectes personals al Casal. 
 
A LA SORTIDA D’ENTORN/EXCURSIÓ: 
(AQUEST 1r TORN NO TENIM PREVISTES EXCURSIONS)
• Cantimplora o ampolla amb aigua           

(no ampolla d’un sol ús)  
• Samarreta del casal 

• Gorra 
• Calçat còmode 
• Crema solar posada de casa. 

 
MATERIAL ESPECÍFIC A PORTAR LA 1a SETMANA: 
 
BOSSETA DE MATERIAL (materials que podeu portar dilluns i que utilitzarem durant la setmana): 
 
• Rotllos de paper wc • Oueres 
 
 
 
 
 
 
 



 

      

QUADRES SETMANALS D’ACTIVITATS  
 
 

 
 

      

HORARI 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 

Ioga i                     
Educació              
emocional 

Temàtica:                
video resolució 

1 + video 2 
Circuit temàtic               

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                              

11.45-
12.40 

Temàtica                       
(1r video + taller 

dinosaures) 
Circuit de jocs 

tradicionals                  Música i danses          Jocs d’aigua             
lliure 

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 + 
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 
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(salutacions i 
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disfresses 
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Jocs d’aigua 
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11.45-
12.40 
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(1r vídeo + taller 

dinosaures) 
Circuit de jocs 

tradicionals                  Música i danses         Jocs d’aigua             
lliure 

12.45-
13h 

Preparem 
l’espai migdia i 

la sortida 
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16.30h 

Preparem la 
sortida 

Preparem la 
sortida 
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sortida 

Preparem la 
sortida 

Preparem la 
sortida 

16.30-
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LA TEMÀTICA I ELS VÍDEOS DE LA SETMANA 
 
Aquesta setmana viatjarem a la Pre-història i coneixerem a l’Ayla i l’embolicatemps. 
Els vídeos els podeu trobar a : www.estiudinamic.org (pestanya “Videoteca”) o al Canal 
Youtube “Viu Dinàmic”. 
 
 
MENÚ SETMANAL 
   
El menú i servei de cuina és per part de Cuina Argentona. Trobareu el menú de tot el casal 
a www.estiudinamic.org (pestanya “Info general”) 
 
 
 

Dilluns 28 Dimarts 29 Dimecres 30 Dijous 1 Divendres 2 
 

Amanida d’estiu 
 

Macarrons amb carn 
picada 

 
Cigrons amanits 

 
Bunyols de bacallà 

 
Patata i mongeta 

tendre 
 

Hamburguesa  
 

 
Amanida d’arròs 

 
Pollastre al forn 

 

 
Pasta amb formatge 

 
Salsitxes de porc 

   
VIES DE COMUNICACIÓ 
 
Blog del casal: https://estiudinamic.org/les-fonts-riudemeia-argentona 
 
És molt important entrar al blog amb regularitat, és on es pengen totes les notícies 
que cal saber! 
 
Telèfon de la direcció del casal :  
644086936 (Alba López) 
Contacteu per WhatsApp, trucades només per urgències. 
 
Altres contactes (per retards, canvis d’horari o activitats cal contactar amb la direcció de casal)  
 
Supervisió de Dinàmic (Eva / Nico, de 9 a 17h): 657 548 800 / 671 67 66 99 
                                                                           (WhatsApp, trucades només per urgències) 
Correu electrònic: estiu@viudinamic.org 
 
Administració i economia (Mónica): administracio@viudinamic.org  

 
 


