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 Destinat a infants d’entre 13 a 16 anys.

 Busquem un objectiu clar: Passar-ho bé i

gaudir de l’estiu amb el grup!

 Donar continuïtat als grups que comencen la

ESO, dins del mateix casal.

 Adaptar les activitats y dinàmiques a la edat i

necessitats particulars dels adolescents.

 Oferir un paper i espai protagonista als infants.

PER QUÈ CASAL 

JOVE?



 PROTOCOL D’ENTRADES I SORTIDES

 PROTOCOL GENÈRIC FBC

 PROTOCOL D’ACTUACIÓ COVID -19

PROTOCOLS 

COVID



1. Els nens i nenes hauran de venir acompanyats d’un adult,

sempre que no tinguin autorització per marxar sols. Podran

entrar dos germans a la vegada en un mateix torn, si van al

mateix centre.

2. Caldrà portar la mascareta posada i que hi hagi una distància

de 2 metres entre la resta de famílies.

3. Els acompanyants NO PODRAN ENTRAR a l’escola.

4. Es mesurarà la temperatura de l’infant i es preguntarà si han

hagut símptomes relacionats amb la malaltia durant les últimes

24 hores. En el cas que la temperatura hagi estat igual o superior

a 37,3º o hagi tingut algun símptoma, no podrà accedir al casal.

Es farà una segona prova als 5 minuts, per confirmar-ho.

5. Abans d’entrar al casal, l’infant es netejarà les mans amb

solució hidroalcohòlica.

PROTOCOL 

D’ENTRADES 



1. Les famílies, NO PODRAN ENTRAR a l’escola.

2. Per marxar sols hauran de portar autorització per

marxar sols. (es rebrà un mail informatiu previ al casal

amb tota la informació sobre autoritzacions)

3. Caldrà portar la mascareta posada en tot moment.

4. Abans de sortir del casal, l’infant es netejarà les mans

amb solució hidroalcohòlica.

*Els horaris d’entrada i sortida poden variar 5-10’ depèn

del casal per logística COVID. A mesura que s’apropi el

casal rebreu la informació exacte.

PROTOCOL DE 

SORTIDA



 GRUPS

 Es realitzaran grups de convivència de 

màxim 24 infants.

 Els grups es realitzaran respectant els casals 

inscrits.

 En cap moment hi haurà cap contacte 

estret amb altres grups. 

 ACTIVITATS

 Ús de mascareta obligatòria segons protocol

 Afavorir sempre la distància de seguretat

 Desinfecció de material previ i posterior a la 

seva utilització.

PROTOCOL 

GENÈRIC COVID-

19



 MENJADOR

 Cada un dels casal segueix el seu propi 

protocol de menjador.

 Omplir formulari d'al·lèrgies i adjuntar el 

certificat mèdic

 LAVABOS I DUTXES

 No es podrà fer ús de les dutxes dels casals.

PROTOCOL 

GENÈRIC COVID-

19



PROTOCOLS COVID-19SÍMPTOMES

- Febre (igual o superior de 37,3º)

 Malestar general o dolor muscular.

 Mal de panxa, vòmits i/o diarrea.

 Congestió nasal i/o mal de coll

 Tos i/o dificultat per respirar

S’informarà als
membres del grup de
convivència, per
precaució en cas
d’aparèixer símptomes.

Signes de gravetat?

→ SÍ: Avís telefònic a la

família i truquem al 112.

→ NO: Avís telefònic a la
família per recollir a l’infant i
portar al seu CAP referent.

INFANT 
POSSIBLE 

COVID

AÏLLAMENT 
del grup

NEGATIU
Tornada al 

casal

POSITIU
Aïllament de 14 

dies



 Inici del dia des dels diferents punt de partida

 Vallcarca

 Nou Patufet

 Bon Pastor

 Mare de Déu del Coll

 Activitats conjuntes i activitats concretes per Casal

 Funcionem com a grup casal amb diferents grups de 

convivència.

FUNCIONAMENT 

DEL CASAL



 Activitats

 Gimcanes urbanes

 Gimcanes naturals

 Piscines

 Platja

 Sortides 

 Propostes pròpies .Dins de la programació 

adaptada al grup, que cada monitor 

realitzarà, els propis infants tindran opció de fer 

propostes que s’adaptin al grup.

*A les sortides on ens moguem amb TMB, serà 

necessari que cada infant porti la seva T-16 

(TARGETA DE TRANSPORT PÚBLIC)

FUNCIONAMENT 

DEL CASAL



SORTIDES

TORN 1 – SALTING



SORTIDES

TORN 2 – BOLERA + LÀSER TAG



SORTIDES

TORN 3 – ILLA FANTASIA



SORTIDES

TORN 4 – TIBIDABO



SORTIDES

TORN 5 – BASSA DE SANT OLEGUER



DATA: 15 JULIOL-16 JULIOL

LLOC: PENDENT DE CONFIMRACIÓ

ACTIVITATS: Activitats esportives, 

sensibilització amb la natura, curses 

d’orientació, gimcana nocturna i molt més...

*La pernocta tindrà un sobrecost que 

confirmarem un cop tanquem el lloc exacte.

PERNOCTA



Esmorzar

Tovallola

Crema solar

Banyador

Xancles

Roba esportiva i vambes

Ampolla d’aigua

Medicació:  S’especificarà per escrit les DOSIS i HORES 

en què s’ha d’administrar

OBLIGATORI: MASCARETA SANITÀRIA

QUÈ PORTAR AL 

CASAL?



Ús del telèfon mòbil

 Els infants podran portar el telèfon mòbil al 

casal

 Els monitors seran els encarregats de 

fraccionar els moments en els que el 

podran fer servir

 Activitats amb l´ús d’aquestes noves 

tecnologies

 L’organització no es fa responsable de la 

pèrdua del telèfon mòbil. 

QUÈ PORTAR AL 

CASAL?



PROTOCOL DE MALALTIES TRANSMISSIBLES

TIPUS MALALTIA PERÍODE DE NO ASSISTÈNCIA

CONJUNTIVITIS Fins a 24 hores d’iniciar el tractament.

COVID-19 Fins a 14 dies després de donar positiu en la malaltia, sense tenir símptomes.

DIARREES Fins 48 hores des de la deposició diarreica.

GRIP Fins almenys 24 hores sense febre i que toleri l’activitat general.

PARODITITS (galteres) Fins a 5 dies després de la inflamació de les glàndules.

PEDICULOSI (polls) Fins a 24 h després d’iniciar el tractament. No cal extreure’l si l’afectat el tractament.

TOS FERINA Fins a 5 dies després d’haver iniciar el tractament antibiòtic o 21 dies des de l’inici.

VARICEL·LA Fins a 6 dies després de l’aparició de l’exantema.

XARAMPIÓ Fins 4 dies després de l’inici de l’exantema.



LES FAMÍLIES QUE HEU REBUT BECA 
HAUREU DE SIGNAR EL FULL A LA  

RECEPCIÓ DEL VOSTRE CASAL
AJUTS 

ECONÒMICS

• Encara esteu a temps de tramitar la sol·licitud fins el 21/05.

• https://ajutsbcncve.cat/main/index.php?lang=ca

https://ajutsbcncve.cat/main/index.php?lang=ca


Erik Tamayo – 678876559

casaljove.fbc@gmail.com

Cada setmana es rebrà un mail informatiu amb          

la planificació setmanal

COMUNICACIÓ I 

CONTACTE

FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ

Rambla Guipúscoa, 27. 2n pis.
08018 – Barcelona

93 396 66 20 – fundacio@basquetcatala.cat

mailto:casaljove.fbc@gmail.com

