Casal
d’estiu

TORRENT D’EN MELIS

Més que mai, es mereixen
l’estiu més divertit!

AQUEST ANY, ES MEREIXEN L’ESTIU MÉS DIVERTIT!

1 Benvinguts/es!
Us donem la benvinguda al casal d’estiu i us agraïm la confiança dipositada en nosaltres.
El casal d’estiu és un casal on, mitjançant l’activitat física i la iniciació a diferents esports,
tallers, jocs populars, jocs de taula i d’altres activitats ajudarem al desenvolupament de les
qualitats motrius, psíquiques i socials dels nens i les nenes, aprenent i adquirint tota una sèrie
de valors: respecte, amistat, autoconfiança...
Utilitzarem l’activitat física com a eina per al desenvolupament dels nens i les nenes, incidint
en el vessant educatiu i formador de l’activitat física, mitjançant jocs i formes jugades que
faran del casal una estada única, didàctica i molt divertida.
En aquest document us anirem explicant el funcionament bàsic del casal, però no dubteu a
posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol qüestió o suggeriment.
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Entrada, sortida
i servei d’acollida
2.1. Entrada
Hora: de 8:55h a 9:10h.
Per on s’entra? Per la porta del carrer Telègraf.
El Casal del Torrent d’en Melis no es pot responsabilitzar dels nens i les nenes que
arribin abans.
En cas d’arribar més tard de l’hora indicada (9:10h), l’entrada es farà sota la
supervisió del coordinador del Casal per tal d’acompanyar-los als seus respectius
grups i espais. Per al bon funcionament i organització, preguem que aquestes
incidències siguin excepcionals.
A més, el moment de l’entrada és ideal perquè pugueu comentar amb el
coordinador i amb els monitors/es qualsevol aspecte referent al nen/a.

2.2. Sortida
Hora: a partir de les 16:55h o a les 12:55h els nens i les nenes dels grups de matins
Per on se surt? Per la porta del carrer Telègraf.
Per tal de donar un servei de qualitat, seguretat i millor organització, cap nen/a
podrà sortir sol/a o ser recollit per cap persona que no estigui autoritzada per
escrit (full d’autorització de sortida). A l’Oficina d’Atenció al Públic del Futbol Club
Martinenc podreu recollir-ne tantes com necessiteu.
Si hi ha una situació particular i excepcional referent a la recollida, preguem que
ens ho comuniqueu per escrit autoritzant les persones que recolliran el nen/a.
Els nens/es que hagin de sortir abans de l’hora de finalització del casal hauran
de portar una autorització signada pel pare/mare/tutor i donar-la al seu monitor
a primera hora del matí. En aquests casos els nens/es seran acompanyats pel
coordinador a la porta de sortida a l’hora indicada. Per al bon funcionament i
organització, preguem que aquestes incidències siguin excepcionals.
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Entrada, sortida
i servei d’acollida
2.3. Servei d’acollida
Hora: a partir de les 8:00h (de 8:00h a 9:00h).
Per on s’entra? Per la porta del carrer Telègraf.
El servei d’acollida ofereix múltiples activitats i jocs guiats pels nostres monitors/es
per a tots aquells nens i nenes que vulguin gaudir d’aquest servei i entrin a partir de
les 8:00h.
Els nens i les nenes que facin ús del servei d’acollida entraran per la porta d’accés
del carrer Telègraf i es dirigiran al pati de l’escola, on es realitzaran les activitats.
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3 L’equip
Un equip compromès
Tot l’equip de monitors/es del Casal està compromès de manera activa amb l’àmbit
de l’educació i els valors.
La seguretat, responsabilitat i professionalitat són actituds bàsiques comunes a tot
l’equip de monitors del Casal. A més a més, del dinamisme, l’experiència i la formació acadèmica adient: directors i monitors en el lleure, tècnics en Animació i Activitats Físiques i Esportives i tècnics aquàtics.
Ens agradaria informar-vos que el Futbol Club Martinenc disposa actualment de les
certificacions necessàries que acrediten a TOT el personal que treballa al Club, i que
compleix amb els requisits que determina la Llei 26/2015 del 28 de juliol de la protecció a la infància i a l’adolescència.
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4 Activitats
Totes les activitats i sessions del Casal són dirigides, planificades i redactades
prèviament per escrit pels nostres monitors/es. Aquesta programació fa que el nivell
de qualitat, diversió, varietat i seguretat sigui el segell de qualitat del Casal. Aquestes
activitats es duran a terme a les instal·lacions de la pròpia escola i setmanalment
alguna activitat puntual a les instal·lacions del Futbol Club Martinenc.
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Activitats
4.1. Casal infantil
Seguint el fil conductor que ens acompanyarà durant tot el Casal realitzarem
activitats adaptades al nivell cognitiu, físic i motor dels nens i les nenes de P3 a P5.
Es faran jocs sensorials, jocs motrius, d’iniciació a diferents activitats esportives,
activitats complementàries com els tallers manuals, activitats musicals, d’expressió
corporals i psicomotricitat. A més de 4 dies d’activitat aquàtica combinada entre la
piscina interior i l’exterior del Futbol Club Martinenc.
Per als grups de tot el dia, després de dinar es realitzaran activitats de baixa
intensitat, sensorials o de relaxació i migdiada, en cas de tenir l’espai adient. A
més, es farà entrega diària d’EL MEU DIARI DEL CASAL que pretén ser una eina
de comunicació amb els pares, on s’especificarà cada dia les activitats realitzades,
el que ha menjat, aspectes actitudinals i qualsevol altra informació d’interès.
Igualment, volem que sigui una via de comunicació entre mares i pares i monitors/
es per a qualsevol dubte o comentari.
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Activitats
4.2. Casal primària
Seguint en la línia del fil conductor que ens acompanyarà durant tot l’estiu es duran
a terme iniciació a diferents esports, activitats físiques, tallers, manualitats,
activitats musicals, activitats d’expressió corporal, jocs populars i moltes més
activitats.
Durant les hores posteriors als dinars es plantejaran activitats de baixa intensitat
per tal de recuperar forces per continuar l’activitat de tarda fins a l’hora de la sortida.
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4.3. Sortides
Els dijous de les quatre setmanes centrals de juliol es realitzaran les sortides. Hi
haurà dues sortides de tot el dia i dues sortides de mig dia.

Sortides de mig dia

GRUP
INFAN S
I PRIM TIL
ÀRIA

1 de juliol

Jardins del Doctor
Pla i Armengol
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Activitats
4.3. Sortides
Sortides de mig dia

GRUP
INFAN S
I PRIM TIL
ÀRIA

15 de juliol

Parc del Guinardó

10 | CASAL D’ESTIU TORRENT D’EN MELIS

Activitats
4.3. Sortides
Sortides de tot el dia
Impliquen desplaçament amb autocar.

GRUP
INFAN S
I PRIM TIL
ÀRIA

9 de juliol

Museu Olímpic i de
l’Esport de Barcelona
Al Museu Olímpic i de l’Esport farem activitats interactives guiades pels
especialistes del museu i adaptades als diferents nivells de primària i
educació infantil.
*Els inscrits en torns de mig dia que vulguin fer la sortida de tot el dia les
setmanes corresponents hauran de pagar-ho per separat.

11 | CASAL D’ESTIU TORRENT D’EN MELIS

Activitats
4.3. Sortides
Sortides de tot el dia
Impliquen desplaçament amb autocar.

GRUP
INFAN
TIL

22 de juliol

CosmoCaixa
*Els inscrits en torns de mig dia que vulguin fer la sortida de tot el dia les
setmanes corresponents hauran de pagar-ho per separat.
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Activitats
4.3. Sortides
Sortides de tot el dia

GRU
PRIMÀ P
RIA

22 de juliol

Illa Fantasia
*Els inscrits en torns de mig dia que vulguin fer la sortida de tot el dia les setmanes
corresponents hauran de pagar-ho per separat.
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Servei de
menjador
Dieta sana i equilibrada
A càrrec del menjador en l’elaboració dels menús diaris, la preparació i la supervisió
de la bona qualitat del menjar al Casal, tindrem l’empresa Aramark, que ja treballa
de manera habitual durant el curs escolar a l’escola.
Aramark porta més de 25 anys oferint serveis d’alimentació a centres educatius per
a totes les edats. Per això compten amb dietistes titulats que elaboren els menús
que preparen els cuiners/es i ofereixen una dieta sana i equilibrada amb productes
de primera qualitat.
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6 Què cal portar?
6.1. Equipament

Samarreta
del Casal

Gorra

Roba adient
per fer activitat
física

Calçat adient
per fer activitat
física

Esmorzar

Raspall i pasta
de dents

Cantimplora
o bidonet

Muda de
recanvi
(infantil)

(tots els horaris ténen
de 20 a 30 minuts
per esmorzar)

Protecció
solar
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(recomanem no
portar ampolla
metàl·lica ni de vidre)

Banyador i, per
al grup d’infantil,
casquet de bany

Tovallola

Xancletes

Què cal portar?
6.2. Eviteu portar
Per al bon funcionament del casal i per evitar incidents, NO és recomanable portar:

Diners

Envasos metàl·lics
i/o de vidre

Joguines

Medicaments

Llaminadures

Mòbils i altres
aparells
tecnològics (mp4,
videoconsoles...)

El Casal Torrent d’en Melis no es responsabilitzarà de la pèrdua o desperfecte de
qualsevol dels objectes detallats anteriorment o similars.

!

6.3. Objectes perduts
Tots els objectes perduts seran recollits diàriament i es guardaran durant un màxim
de 15 dies. Estaran a la vostra disposició a un espai determinat de l’escola al qual
podreu accedir sempre a través del coordinador.
El fet que hi consti nom i cognoms ens facilitarà el seu reconeixement.
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7 Aspectes mèdics
Cal que informeu a la direcció i a la coordinació del Casal de qualsevol aspecte
mèdic que cregueu rellevant (malaltia, patologia crònica, discapacitat, tractaments,
al·lèrgia, intolerància, lesió...) que pugui requerir alguna actuació especial.
Igualment, cal que la coordinació estigui en coneixement dels nens i les nenes
que estiguin en tractament o hagin de prendre algun medicament. Està totalment
prohibit que els nens/es portin medicaments, la custòdia i administració d’aquests
serà responsabilitat de la coordinació del Casal, sempre amb prèvia autorització
per escrit, especificant el nom del medicament, l’hora en què s’ha d’administrar i la
dosi corresponent. De cap manera s’administrarà cap medicament sense aquesta
autorització o prescripció mèdica.
Aquesta informació és personal i totalment confidencial i ens assegura tenir la
informació necessària per donar una resposta eficaç i adient en cas d’actuació.
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Ajuts econòmics
a les famílies
Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per infant i complint els requisits
establerts, tots els infants de la unitat familiar que ho sol·licitin i estiguin empadronats
al municipi de Barcelona.
L’ajut serà per a un màxim de 10 dies al Casalt.
Trams d’ajuts econòmics: anirà en funció de la renda personal anual de la família,
segons el nivell de renda del quadre següent:

90%

De 0 € a 7.000 €

60%

De 7.000,01 € a 9.000 €

30%

De 9.000,01 € a 10.000 €

Dividiu els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la
unitat familiar, tenint present que un membre de la unitat familiar amb discapacitat
compta com a tres.

Calendari d’inscripció per a les famílies que sol·licitin ajut econòmic.
Sol·licitud d’ajut
econòmic
24 d’abril al 21 de
maig

Llista provisional
de beneficiaris
ajut econòmic
27 de maig

Període de
reclamacions
28 de maig al
10 de juny

Llista definitiva de
beneficiaris d’ajut
econòmic:

Inscripcio de
beneficiaris d’ajut
econòmic

18 de juny

A partir del 28 de
maig
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Procediment
d’inscripció
Com inscriure’s?
Inscripció online, al web de Gestió Club gestioclub.cat a partir del 24 d’abril a les 9h.
Ajuts: La informació de la tramitació dels ajuts estarà disponible també al web de Gestió
Club. La sol·licitud s’haurà de presentar entre el 24 d’abril i el 21 de maig.
Pagament: es podrà efectuar amb targeta bancària des del web en el moment de la inscripció.
Caldrà adjuntar:
• Una fotografia mida carnet
• Targeta sanitària o de la mútua del nen/a
• Cartilla de vacunació
Aquests tres documents podran adjuntar-se com a fotografia si la inscripció es fa des d’un dispositiu mòbil.
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Normativa i
comportament
La direcció es reserva el dret a donar de baixa de l’activitat, davant la impossibilitat
de la bona marxa d’aquesta, a qualsevol dels participants del Casal que manifestin
un comportament que alteri i/o dificulti el funcionament normal del Casal de
manera greu i reiterativa.
La participació al Casal Torrent d’en Melis suposa el coneixement, l’acceptació i el
compliment de les recomanacions aquí exposades.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o comentari en el qual us
poguem ajudar i desitgem que passeu un bon estiu ple d’esport i diversió.
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