
C A S A L
D’ESTIU

JOVES



DADES 

GENERALS

Dates:

del 28/06 al 30/07

Horaris:

de 9 a 13 h

Dinar:

de 13 a 15 h

DE QUÈ PARLAREM?

1. Equip de responsables.

2. Què treballarem?

3. El centre d’interès

4. Quin horari farem?

5. Què farem?

6. Quin material necessitem?

7. Comunicació



Incorporarem altres persones segons les necessitats de les activitats

EQUIP DE RESPONSABLES

Adrià Joana



QUÈ TREBALLAREM?

Autonomia

Compartir

Convivència

Creativitat

Hàbits



QUÈ ÉS UN 

CENTRE 

D’INTERÈS?

Un centre d'interès és 

un tema sobre el qual es 

treballa tota una sèrie 

d'activitats a un centre 

d'esplai. Aquest tema pot 

ser triat pels monitors i 

monitores o bé pels 

infants que hi participen. 

Normalment, un centre 

d‘interès parteix d'un 

tema com a eix 

transversal de totes les 

activitats que es faran: 

tant activitats setmanals, 

com a les sortides, casals 

o colònies.

EL CENTRE D’INTERÈS
Una estranya maleta ha arribat al Casal Jove.

Pel seu aspecte sembla que ha estat a molt

llocs diferents i no sempre agradables.

Que guardarà dins? Haurem d’aconseguir la

combinació que desbloquegi el cadenat que la

tanca i descobrir què amaga.



HORARI BASE DEL CASAL

8 a 9 h Acollida de matí

9 a 9.30 h Benvinguda i Assemblea

9.30 a 11 h Activitat de matí

11 a 11.30 h Descans i esmorzar

11.30 a 14 h Activitat de matí

13 h Comiat Migdia

13 a 15 h Menjador i Temps Lliure

15 a 16 h Acollida de Tarda



NORMATIVA COVID19

• Entrades i sortides de l’esplai esglaonades.

• Cal que comproveu els símptomes del vostre fill 

ABANS de portar-lo a l’esplai.

• Neteja de mans a l’entrada i la sortida a l’esplai a 

més de durant els canvis d’activitat, lavabos, 

abans i després de menjar...

• Mascareta OBLIGATÒRIA en tots els moments 

indicats pel Procicat.

• Control dels llocs a l’autocar.



COM ORGANITZEM LES ACTIVITATS
QUÈ FARAN?

• Dimarts i Dijous:

Sortida de dia.

• Dilluns:

Introducció setmanal al centre d’interès.

Piscina.

Cinema.

• Dimecres:

Gimkanes, grans jocs, tallers i xerrades

Divendres:
Tancament setmanal del centre d’interès.

Piscina.

Jocs de Taula.



DIMARTS I DIJOUS
QUÈ FARAN?

• Xerrada amb el Col·lectiu Top 

Manta

• Bassa de Sant Oleguer

• Excursions de Natura

• ...i molt més!



LES ENTRADES I LES SORTIDES
QUÈ FAREM?

Degut a les mesures de prevenció del COVID hem 

esglaonat les entrades i les sortides.

Cada dia:

• JOVES entrada del darrere Casal Jove

EL MENJADOR

• Menjarem al mateix esplai.

• Si no tenen pícnic contractat per als dimarts i els dijous 

cal portar dinar



PER DEIXAR AL CLUB DE DILLUNS A DIVENDRES

• Tovallola petita

• Necesser:

• Pinta o raspall

• 2 paquets de mocadors de paper

• Clips i gomes (qui ho necessiti)

• Mascaretes de recanvi

QUÈ NECESSITEN?
SEMPRE CAL PORTAR

• Cantimplora amb aigua

• Gorra, barret o mocador



QUÈ NECESSITEN?
DILLUNS,  DIVENDRES, JOCS D’AIGUA  i PISCINES

• Tovallola de piscina

• Banyador

• Tovallola

• Xancles

• Pinta o raspall

• Una muda de recanvi



QUÈ NECESSITEN?
PER DIMARTS I DIJOUS. EXCURSIONS

• Calçat còmode i tancat (NO xancles)

• Gorra o barret

• Samarreta del casal

• Motxilla amb nances amb:

• Cantimplora.

• Esmorzar i dinar, si no tenen picnic.



QUÈ NECESSITEN?
SI HI HA MEDICACIÓ

• Medicament

• Recepta

• Posologia

• Autorització (es signa el mateix dia)

• Donar-ho el primer dia al responsable del grup

Per evitar possibles plagues de polls preguem que reviseu els

vostres fills/es abans de marxar de campaments. En cas de que

siguin propensos/es preguem que portin el tractament que utilitzen.



COM ENS COMUNICAREM?
GRUPS DE TELEGRAM

• És necessàri estar al grup de telegram del 

vostre fill o filla.

• Cada semana rebreu informació sobre les 

activitats que faràn durant la mateixa.

• El primer dia els vostres fills i filles sortiràn amb

les indicacions necessàries per a que us hi 

connecteu.

• Tota aquesta informació també estarà a 

secretaria



DRETS I DEURES
El Casal d’estiu han de ser un espai de convivència amb els mínims 

conflictes possibles. Això demana que recordem abans d’iniciar les 

activitats quines són les regles del joc d'aquesta convivència.

IMPORTANT

• NO està permès fumar tabac ni consumir altres substàncies nocives o

ensucrades (refrescos o begudes energètiques).

• NO es permetrà, ni tolerarà, cap acte ni actitud de violència o 

assetjament sexual. També queden inclosos aquells que siguin racistes, 

xenòfobs, per creences religioses i per orientació sexual.

• Ells i les Joves tenen permès portar el mòbil, però, el seu ús estarà 

regulat per l’equip educatiu i en cap cas s'utilitzarà durant les activitats. 

L’EQUIP NO ES FARÀ RESPONSABLE D’AQUEST MATERIAL!! 

• NO han de portar diners.



EL CLUB A LA XARXA
TOT L’ESTIU ACTUALITZAT A LES NOSTRES XARXES

fb.com/CEBellvitge

twitter.com/ClubBellvitge

instagram.com/ClubBellvitge

bellvitge.fundesplai.org

#estiualceb



TORN DE 
PREGUNTES

G R À C I E S  P E R  V E N I R


