
    

 

Benvolgudes famílies,  

 

Un any més, estem aquí per portar a terme el CASAL JOVE de Llambilles. El 

casal infantil està adreçat a participants d’edats compreses entre 11 i 14 anys. 

Aquest any, més que mai, apostem pel casal jove amb una proposta activa i 

dinàmica amb l’objectiu d’aconseguir una màxima participació dels joves creant 

i consolidant un grup estable que ens permeti tirar endavant amb el casal.   

  

Com tots sabeu, aquest any continuem amb la pandèmia, però si l’any passat 

ho vam fer bé i vam superar el repte, aquest any encara més. Tot i així, com 

l’any passat, haurem de tenir en compte totes les mesures de  prevenció, 

higiene i seguretat establertes pel departament de joventut de la 

Generalitat de Catalunya per aquest tipus d’activitats (mascaretes, punts 

d’hidrogel, desinfecció del local i material utilitzat, grups de convivència, etc.). 

Per tal de fer efectives aquestes mesures ens guiarem mitjançant el protocol 

de prevenció, higiene i seguretat que vam elaborar l’any passat (podreu 

disposar d’una còpia via e-mail). A més, dins de l’equip de monitors, com l’any 

passat, tenim un responsable d’higiene, la funció del qual és, exclusivament, 

vetllar per l’aplicació del protocol abans esmentat. L’empresa de neteja 

contractada també contribuirà a executar aquesta funció realitzant una neteja a 

fons cada matí abans de començar el casal.    

 

El casal es realitzarà al Pavelló Polivalent de Llambilles però també 

usarem habitualment la sala de la planta baixa de l’Ajuntament per dur 

a terme determinades activitats, contribuint així, a la separació amb el casal 

infantil. 

 

Les dates en que realitzarem el casal és del 28 de juny al 10 de setembre de 

2021 en els següent períodes: 

• 1er període: del 28 de juny al 30 de juliol. 

• 2n període: del 23 d’agost al 10 de setembre. 

 

El casal es realitza de dilluns a divendres en el següent horari: 

Acollida matinal: 8:30 a 9:00. 

Casal: 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 17:00.  

Servei menjador: 13:30 a 15:00. 



    

 

Els participants del casal jove hauran d’entrar per la porta principal del 

pavelló, de manera ordenada i evitant aglomeracions  

Al matí, el casal començarà cada dia a les 9:00, tot i així, s’obriran les 

portes a les 8:30 del matí per començar a rebre els participants. 

A la tarda, pels participants que marxen a dinar a casa, les portes es tornaran 

a obrir de les 14:50 a les 15:10. 

• Matí: L’horari de recollida  és de 13:00 a 13:30.  

• Matí + Dinar:  L’horari de recollida és de 14:50 a 15:10.  

• Matí + Dinar + Tarda: L’horari de recollida és de 16:45 a 17:00.  

 

La sortida també es farà per la porta principal del pavelló. 

 

Fora d’aquest horari les portes del casal estaran tancades i només es 

permetrà l’entrada fora d’horari amb una causa justificada. En cas de 

no assistir al casal cal avisar a la coordinadora abans de les 9:15 del 

matí (via telefònica). 

 

Davant d’aquesta nova situació hem hagut de prendre una sèrie de mesures 

per tal de poder dur a terme el casal minimitzant al màxim els riscos. 

Per aquest motiu:  

 

- El primer dia de casal hem de disposar de tota la documentació 

necessària per poder accedir al casal. En cas contrari, el/la participant no 

podrà accedir al casal.  

- Cada dilluns s’haurà de presentar a la coordinadora una declaració 

responsable conforme el/la participant no ha tingut cap símptoma durant 

el cap de setmana. 

- A l’hora d’entrar al casal, els participants s’hauran d’esperar davant de la 

porta que els correspongui evitant aglomeracions i amb la mascareta 

posada.   

- A cada porta hi haurà un punt d’higiene amb hidrogel. Tots els 

participants s’hauran d’aplicar el gel a les mans abans d’entrar al casal.  

- Es realitzaran grups de convivència setmanals amb un monitor de 

referència i cada grup tindrà un zona assignada. 

 



    

 

Directora: Meritxell 

Coordinadora: Alba  

Un equip de monitors en funció de la ràtio setmanal. 

 

La directora s’ocupa de tota la preparació del casal, d’elaborar la programació 

mensual i setmanal, de la compra de material i de donar un cop de mà en tot 

moment. La coordinadora i els monitors són els encarregats de dinamitzar el 

casal, portar a terme la programació i realitzar cada una de les activitats.  

 

Com cada any gaudirem del càtering Plats Vilanova, el qual ens 

subministrarà els menús diaris i els estris necessaris pel dinar. En cas de no 

haver contractat el servei de menjador i tenir-ne necessitat, cal avisar al 

responsable d’higiene del casal amb antelació i realitzar el pagament del tiquet 

puntual o tiquet setmanal de menjador que s’ha de fer via online des del web 

de l’Ajuntament a la secció de tràmits electrònics. 

El preu del menú puntual és de 8€ i el de setmanal 35€. 

  

La proposta pedagògica que hem pensat pel casal jove està basada en 4 eixos 

puntals:  

✓ Assemblees i pluja d’idees: els participants tindran un espai on podran 

pensar, decidir i debatre què volen fer al casal i que esperen d’aquest a 

través de les assemblees setmanals. 

✓ Participació i presa de decisió: volem fomentar al màxim la participació 

de tots els membres del grup aconseguint que se sentin part del projecte i 

se’l facin seu.   

✓ Cooperació i treball en equip: per tal de crear un vincle entre els 

participants potenciarem la cooperació i el treball en equip tant en la presa 

de decisions com en l’execució de les activitats.  

✓ Auto programacions: volem elaborar una programació que respongui als 

interessos i necessitats dels joves i per aquest motiu creiem que la millor 

manera és escoltant-los i deixar-los elaborar la seva pròpia programació.  

 

Durant el casal farem un munt d’activitats com ara jocs d’interior i d’exterior, 

esports, tallers, jocs d’aigua, holi party, etc.   

 



    

 

 

Pel que fa a les sortides i excursions ens haurem d’adaptar a les 

condicions de la pandèmia i farem aquelles que puguem realitzar en unes 

mesures òptimes de seguretat i higiene. 

En cas de poder realitzar alguna excursió l’horari serà de 9h a 17h, 

independentment de la modalitat contractada. Pels participants apuntats al 

servei de menjador, el dinar són dos entrepans, una aigua i una peça de fruita. 

Pels que no tinguin servei de menjador inclòs, tenen dues opcions: o portar dinar 

de casa (carmanyola o entrepà) o comprar un tiquet puntual de menjador amb 

un cost de 8 €. 

 

Durant el casal farem diversos jocs d’aigua, guerres d’aigua i remullades 

en general. Per això, demanem que prepareu una bossa amb tovallola, 

banyador, crema solar i xancletes. La resta d’anys, deixàvem la bossa al 

casal tota la setmana, però aquest any cada dia s’haurà de portar al casal i 

retornar a casa.  

 

✓ Els joves han de portar cada dia l’esmorzar i l’aigua. Recomanem 

fomentar els hàbits saludables i evitar la “bolleria”, així com utilitzar 

embolcalls reutilitzables.  

✓ Demanem la vostra col·laboració portant material de reciclatge. 

✓ Els telèfons per contactar amb el casal són: 

 

- Directora: Meritxell de la Cruz 606.15.55.75  

- Coordinadora: Alba Hernández 691.43.92.71 

- Coordinadora Casal Infantil: Ginette Mora 656.18.90.33 

 

- Equip de monitors: Laura González, Sheila Casadevall, Genís Esteva, 

Jaume Rigo i Ariadna Ros. 

 


