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29 de març de 2021
ABRIL 2020

ESPORTISTES!
Que no pari el ritme! Vine a gaudir d’un dia ple d’esports. Farem diversos circuits  

adaptats a les edats per poder fer un tastet de diversos esports de pilota,  

individuals, d’equip, circuits de psicomotricitat…! Agafa roba còmode i moltes  

ganes de passar-t’ho bé. T’esperem per passar un dia d’allò més mogut! A banda  

farem taller de relaxació i/o ioga pels infants.



30 de març de 2021
2020

CREACIONS!
Començarem el dia tot creant un meravellós punt de llibre, ja sigui per nosaltres o per  

algun familiar proper! Podrem decidir tenir qualsevol animal o figura que vulguem fer!

Durant el dia també realitzarem amb els més petits una sessió de conta-contes i joc  

simbòlic. Pels més grans realitzarem una petita obra personal escrita!



31 de març de 2021
ABRIL 2020

ON SOM AVUI?
Preparats? Entre tots ens endinsarem en una aventura on haurem de descobrir  

molts misteris. A través d’una gran gimcana, proves d’ingeni, proves físiques i de  

cooperació l’haurem de resoldre. Els més grans prepararan un famós escape room  

pels altres companys mentre que els més petits començaran el dia reben un  

missatge per tal que ajudem a una persona... Qui serà? Vine i descobreix-ho!



01 ABRIL 2021

PINTEM OUS DE PASQUA!
Farem elsnostres propis ous de Pasqua!!. Vine i  gaudeix amb nosaltres.

i també... Realitzarem jocs pels més petits com la recerca dels ous de pasqua i els  

conillets i jocs d’estratègia pels més grans!

Per poder fer aquest taller, enscaldrà que les famílies ens porteu de casa 

vostreunacapsa d’ous cartró



PROGRAMACIÓ

29 DE MARÇ

Acollida Matinal

Bon dia!

MATÍ DE L’ESPORT:
Els esports individuals.

Els descobrim?

ESMORZAR

NO PARIS! Esports  
col·lectius per  

estacions i circuits de  
psicomotricitat.

DINAR

ENS RELAXEM!
A través del ioga i  

estiraments treballem  
la relaxació i treballem  

per d’identificar  
emocions.

30 DE MARÇ

Acollida Matinal

Bon dia!

TALLER FES EL TEU  
PUNT DE LLIBRE!

ESMORZAR

Infantil: Conte  
Contes amb joc  
simbòlic. Ens  

disfressem i ens  
pintem!

Primària: Mini Guió i  
preparació del curt

DINAR

AJUDEM-NOS!
Jocs cooperatius i  

col·laboratius

31 DE MARÇ

Acollida Matinal

Bon dia!

Infantil: Descoberta  
del personatge  

misteriós
Primària: Què és un  

Escape Room?

ESMORZAR

Infantil: Gran  
Gimcana de la  

primavera

Primària: Escape Room

DINAR

Qui és Qui? Jocs de  
descoberta

1 ABRIL

Acollida Matinal

Bon dia!

Infantil: La història  
dels conills i els ous de  

Pasqua!
Primària: Jocs  
d’estratègia

ESMORZAR

Preparem els
nostres ous de 

Pasqua!!
(recordeu que haureu de dur

de casa una ouera de cartró)

DINAR

Ens acomiadem del  
Casal de Primavera!

Totes les activitats, en la mesura del possible, es realitzaran en espais exteriors, en cas de realitzar-se en interiors, es mantindran els 
protocols corresponents.



Benvinguts i benvingudes!

Us presentem el Casal de Primavera. Esteu preparats per fer-li una gran rebuda? Gaudirem de quatre magnífics dies on  
realitzarem des d’un escape room, fins a un punt de llibre tot passant per pintar els nostres ous de Pasqua!

El Casal de Primavera es realitzarà els dies: 29, 30 i 31 de març i l’1 d’abril del 2021. És un casal diari on cada dia es realitzarà 
un taller  diferent i s’obrirà els dies on hi hagi un mínim de 24 participants (4 grups de 6 infants). 

L’horari del Casal és de 09:00h – a 17:00h. El servei de menjador es realitzarà amb el mateix proveïdor emprat durant el curs,

Cuina Justa, en modalitat de càtering.

El preu per dia és de 35 € de 9h a 17h per infant i el pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària del 10 al 14 de 
març.

El  servei d’acollida matinal tindrà un preu de 2€ per dia/infant i  s’obrirà els dies on hi hagi un mínim de 10 participants i es 
mantindran els protocols COVID que es fa durant el curs escolar.

*Les ampliacions de dies s’hauran d’avisar, mínim, amb 24 hores d’antelació i sempre i quant hi hagi places.

DIES, HORARIS I PREUS CASAL PRIMAVERA



INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS:

Per realitzar les inscripcions, cal realitzar-ho a través d’aquest enllaç Inscripció Casal Primavera Pere IV
Del l’10 AL 14 de març de 2021

Degut als protocols covid-19 d’aplicació a les activitats de lleure d’enguany i per dur el control de ratis i traçabilitat. Les places són limitades
i estaran assignades per rigorós ordre d’inscripció. Si arribem al màxim aforament, tancarem les inscripcions i els interessats quedareu en llistat d’espera.

Els grups es formaran com a màxim de 6 infants, si no són del mateix grup bombolla i en cas de grups bombolla , podran ser més de 6 infants per grup.

No es podrà dur a l’infant sense haver realitzat la inscripció i haver realitzat el pagament.

Tingues a l'abast escanejat en  PDF o  JPG: CAT SALUT / CARNET VACUNES i si s'escau: Certificat d'al·lèrgies i Certificat diversitat

PAGAMENTS: Transferència bancària al numero de compte BANKINTER:ES65 0128 0503 31 0105335152(indicar nom i cognom de l‘infant,curs i
Escola Pere IV)

Dilluns dia 15 de març acabarem de donar la confirmació definitiva del Casal segons les inscripcions efectuades i les opcions de configuració de grups
(seguint la normativa establerta pel Procicat en grups bombolla de 6, i l’organització del casal per quadrar grups segons les edats,etc)
Si teniu algun dubte us podeu posar en contacte a través del correu inscripcions@diverjoc.net

En cas de confinament grupal, es retornarà el 50% de l’import.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf81PLhNMNb-O0ADC2eoRjHLZqk6P7WQDuuWZpj6AISqca0nA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
mailto:inscripcions@diverjoc.net


PROTOCOLS COVID19
MESURES DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I HIGIENE

• Entrades i sortides, un cop tinguem les inscripcions finals, determinarem si cal establir torns d’entrades i
sortides segons el volum i cursos d’infants que hi hagin.

• En cas de coincidir amb més famílies demanem mantenir la distància de seguretat de dos metres.

• No es permetrà l'entrada de cap familiar llevat en casos de necessitat. En aquest cas sempre s’haurà de fer
amb mascareta, s’haurà de desinfectar amb gel hidroalcohòlic. Així doncs, el comiat i la rebuda dels infants
s'haurà de realitzar a l'exterior.

• Abans d'entrar es farà la comprovació de l’estat de salut tant als infants com als monitors.

• Si un infant o monitor té febre o presenta símptomes compatibles amb el COVID-19 no podrà assistir a
l’activitat.

• Abans de començar el casal, cada família haurà de signar digitalment la declaració responsable per tal de
garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb símptomes al centre, que se us farà
arribar via DocHub abans d’iniciar el casal.

• Les famílies hauran de comprovar cada dia abans d’assistir al casal la temperatura dels nen o nena que
assisteix al casal.

• Si un infant o monitor te febre o presenta algun símptoma compatible amb el COVID-19 no podrà assistir al
casal. Aquests símptomes son:

-Febrícula o febre (a partir de 37,5 ºC) -Tos

-Dificultat per respirar -Congestió nasal*

-Mal de coll* -Mal de panxa

-Vòmits -Diarrea

-Malestar general o dolor muscular

*Sempre que vagin acompanyats de febre o d'un altre símptoma del llistat.



PROTOCOLS COVID19

Hàbits d’Higiene

• Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada del centre i en les diferents zones de treball

• Els/les alumnes i monitors hauran de posar-se gel hidroalcohòlic al entrar i sortir, es realitzaran rentats de
mans sistemàticament

Neteja i desinfecció diària de les instal·lacions.

• Es desinfectaran els espais i materials que s’han fet servir després de cada activitat, sempre i quant sigui
necessari.

• Sempre que sigui possible es deixarà una o dues portes obertes dels espais tancats per tal de que hi hagi
ventilació continuada.

Material i equipament

• En cas d’ús de material, es desinfectarà a l’inici i al final de cada ús.

• Cal que cada participant dugui de casa Ampolleta d’aigua o cantimplora marcada amb el nom.

• Esmorzar dintre d’una carmanyola tancada marcada amb el nom

• Mascareta higiènica o reutilitzable posada al entrar i una bossa hermètica o una capseta marcades amb el

nom on posar la màscara en cas de no utilitzar-la i garantir així la seva higiene i una de recanvi a la motxilla.



PROTOCOLS COVID19
Ús de mascaretes

• Tots els assistents al casal hauran de portar la mascareta posada llevat quan estiguem a l'exterior. En cas de no
poder mantenir la distància de seguretat es farà ús de mascareta en l’infant i el monitor o monitora.

• Els i les monitores portaran mascareta durant tota l’estona.

• Cal que els nens portin la mascareta posada en entrar.

• També en casos en què el personal diferent de l’equip de treball entri en contacte amb els grups (amb o sense
distància de seguretat).

Actuació davant un cas possible de COVID-19

• En cas de que un infant presenti algun d’aquests símptomes:

-Febrícula o febre (a partir de 37,5 ºC) -Tos

-Dificultat per respirar -Congestió nasal

-Mal de coll -Mal de panxa

-Vòmits -Diarrea

-Malestar general o dolor muscular

• Es procedirà a col·locar una màscara quirúrgica i l’aïllament de l’infant de la resta de participants acompanyat
d’una persona responsable de l’activitat que portarà la mascareta quirúrgica.

• Si els símptomes no són greus es contactarà amb la família perquè reculli al nen i contacti amb el CAP o el 061.

• Si els símptomes són greus es contactarà amb el 112 i s’avisarà a la família.

• I es seguiran les recomanacions del Servei de Vigilància Epidemiològica.
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