
CASAL D'ESTIU 2020
Canet de Fals, Fonollosa 

Benvolgudes famílies!

Ja tenim a la cantonada les jornades estiuenques per a que els nostres infants gaudeixin com 
cada any de la companyonia i l'amistat a través del joc, l'aprenentatge, la imaginació i  la 
creativitat.
Aquest any tenim entre tots i totes un repte important degut a les circumstàncies que estem vivint, 
i per la nostra part posarem tot l'amor i la responsabilitat necessàries per a que el casal es 
condueixi amb seguretat però alhora amb diversió i sense tensió.
No serà un casal habitual i requerirà per part de tots i totes, adults i infants, d'una mirada amorosa, 
plena de paciència i amb molt sentit comú.
Davant de tota la normativa establerta per poder gaudir dels nostres casals, l'Equip Educatiu  d'Ai, 
Carai! enguany entomarà cada grup com a una unitat familiar que mimarà amb especial 
atenció, molt més de l'habitual.
Us presentem doncs, el Casal de Canet de Fals d'aquest estiu:

TOT UN REPTE!
Dates: del 29 de juny al 31 de juliol i del 31 d'agost al 10 de setembre.

Lloc: CASAL DE LLEURE EDUCATIU:   Instal·lacions de la piscina de Canet de Fals

CASAL ESPORTIU:  Mòdul de Canet de Fals

Horari: 8:30 a 13:30

Edats: CASAL DE LLEURE EDUCATIU: de 3 a 11-12 anys

CASAL ESPORTIU:  de 12 a 15 anys

Eix d’animació: TOT UN REPTE!

Temes transversals a totes les dinàmiques:  Per tal de poder acompanyar els vostres 
infants en aquesta etapa tan difícil en la que estem, després d'haver estat pràcticament 3 
mesos sense activitat social i havent hagut de viure amb un sens fi d'emocions no habituals, 
aquest any al casal farem més èmfasi en la gestió de les emocions i la creativitat aplicada a 
la emoció concreta que es treballi.
La finalitat serà aprendre a detectar què ens passa i poder canalitzar aquesta emoció amb 
les activitats que tinguem a mà, per poder aplicar-ho tot plegat en el nostre dia a dia i així 
tenir més benestar personal i familiar.
Serà, en definitiva, un acompanyament emocional als vostres fills i filles.

Metodologia: Combinarem aprenentatge emocional amb activitats artístiques (teatre, 
música,  dansa i  manualitats) i esports.



Organització seguint els criteris generals de la Generalitat:

 Enguany el casal disposarà d'un RESPONSABLE DE SEGURETAT I HIGIENE que vetllarà 
pel compliment de les mesures de seguretat sanitàries

 El casal situat a les instal·lacions de la piscina estarà dividit en 3 ESPAIS FÍSICS MÀXIM, 
un per cada GRUP DE CONVIVÈNCIA
 El casal esportiu, situat al mòdul, tindrà 1 ESPAI FÍSIC
 Cada GRUP DE CONVIVÈNCIA estarà format per 10 infants/joves i un monitor, que 
vetllarà per ells al llarg de tot el casal
 Cada GRUP tindrà el seu espai interior propi
 Els espais exteriors seran compartits per torns
 Cada grup de convivència estarà creat per afinitat i amistat

 Seguint l'eix de programació conjunta, cada grup de convivència tindrà les 
activitats adequades a la seva edat i tendència i es gestionarà els seus tempos interns

 No hi haurà intercanvis entre els grups de convivència però podran, plegats i 
marcant la distància necessària, gaudir d'activitats concretes (espectacles, contes, 
cançons, etc)

 Vetllarem per la distància de 2mts entre les persones (infants i monitors), sempre 
amb sentit comú, i si no és possible farem ús de les mascaretes

 Les entrades i sortides hauran de ser SEMPRE per la PUJADA ON HI HAURÀ UNA TAULA 
AMB EL RESPONSABLE DE SEGURETAT I HIGIENE i sempre de manera esglaonada amb uns minuts 
d'interval per impedir el contacte

 Es prendrà la temperatura dels participants abans d'iniciar el casal i es faran unes 
preguntes de protocol de verificació de l'estat de salut de l'infant i de l'acompanyant

 Els pares i les mares no podran entrar al casal

 Hi haurà punts de gel hidroalcohòlic a cada espai, així com a l'entrada del casal
 Al llarg del matí es vetllarà per mantenir net i desinfectat l'espai
 Cada dia al matí, es desinfectarà l'espai del casal pel servei de neteja

 S'afavorirà el rentat de mans cada dues hores i al inici i final de cada activitat

 La normativa ens informa que dins de les piscines no hi ha risc de contagi degut al 
clor. Vetllarem perquè un cop a la gespa les distàncies siguin les adequades o duguin les 
mascaretes

 Al no haver servei de vestidors ni de dutxes, cada grup es canviarà al seu espai del 
casal

 Aquest any no hi haurà servei de menjador degut a les extremes mesures d'higiene



Grups i Espais:
 Els infants del casal de lleure educatiu (de 3 a 11-12 anys) es dividiran en tres grups:

 GRUP GROC: els més petits de la casa
 GRUP VERD: els mitjans
 GRUP BLAU: els grans

Vetllarem per crear els grups segons les afinitats, per tal de no separar els amics (per ajuntar-
los ens haureu d'ajudar vosaltres informant-nos prèviament).

Al plànol següent podreu observar els espais que crearem per a cada grup, així com  l'espai 
de l'entrada i sortida:



 Els joves del casal esportiu (de 12 a 15 anys) tindran l'espai del MÒDUL i tots els exteriors.
En el cas que fossin més de 10 joves crearem dos grups

 GRUP TARONJA: el grup del casal esportiu

Al plànol següent podreu observar els espais que crearem per a cada grup, així com les 
entrades i sortides de cada espai:

Horari general CASAL DE LLEURE EDUCATIU:

Aquest any les activitats interiors seran més curtes per tal d'evitar que els infants hagin de dur 
la mascareta molta estona.

Gestionarem per a que cada mitja hora puguin sortir a l'espai exterior.

 8:30 - 9:00: Arribada esgraonada, cada grup per la seva porta                      

Protocol de seguretat i higiene

Joc lliure, cada grup al seu espai

 9:00 - 9:10: Ens rentem les mans



 9:10 - 9:40: Les cançons i els contes del casal, cada grup al seu espai

 9:40 - 10:20:  Activitat dirigida, cada grup al seu espai

 10:20 - 10:30:  Ens rentem les mans

 10:30 a 11:05:   Esmorzar, cada grup al seu espai

Esbarjo (a les zones exteriors, per grups)

 11:05 - 11:30:  Ens rentem les mans, ens canviem i anem a la piscina

 11:30/11:45 - 12:45: Piscina

 12:45 - 13:00: Ens rentem les mans i tornem al casal per canviar-nos

 13:30:  Recollida

Programació:

 1ª setmana, del 29 de juny al 3 de juliol:  LA INCERTESA I LA CREATIVITAT

 2ª setmana, del 6 al 10 de juliol: LA VULNERABILITAT I LA FORÇA

 3ª setmana, del  13 al 17 de juliol: L'ANGOIXA I LA CALMA

 4º setmana , del 20 al 24 de juliol: LA MORT I EL RENAIXEMENT

 5ª setmana, del 27 al 31 de juliol: LA POR I LA CONFIANÇA

 6ª setmana, del 31 d’agost al 4 de setembre: LA TRANQUIL·LITAT

 7ª setmana, del 7 al 10 de setembre: L'ALEGRIA

Activitats: Us passarem la graella d’activitats

Horari general CASAL ESPORTIU:

Horari de les activitats: 9:00 a 13:00. Podran arribar a les 8:45 i marxar a les 13:15

Activitats: Sortides en bici, orientació, gimcanes, futbol, bàsquet, triatló, jocs de taula, 

activitats en anglès, natació i molt més!!!

Activitats: Us passarem la graella d’activitats

ACTIVITATS  I TEMES COMUNS

Preus: 30€/setmana

Segon fill:  20€/setmana.

Les inscripcions finalitzaran el dia 19 de juny. 



Inscripcions:

 Baixant-vos el full d'inscripció de la pàgina web

                   de l'ajuntament de Fonollosa: fonollosa.cat

 Reenviant-lo amb la documentació

        necessària al correu: aicarai@aicarai.com

Planificarem les setmanes en base a les edats de nens i nenes que s’apuntin. 

Fonollosa, juny de 2020

Equip Educatiu d'Ai, Carai!

Ai, Carai! Serveis Lúdics i Educatius

C/ Alegre, 22 CP: 08259 Canet de Fals, Fonollosa
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