CASAL D’ESTIU i CASAL ESPORTIU
Vallcarca Nord 2021

FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ
- Extraescolars de Bàsquet i Futbol
Equips de P5 a 1r d’ESO
Equip de mares i pares

- Casals i Campus de Nadal
- Casals i Campus de Setmana Santa
- Servei d’acollida

- CASAL D’ESTIU:
CASAL D’ESTIU (P3 A 1r E.P)
CASAL ESPORTIU (2n E.P a 6è E.P)
CASAL JOVE (E.S.O.)

Presentació
Qui som?

Presentació
Quin casal us proposem?
- La ﬁnalitat del casal és passar-ho bé.
- Divisió del casal en diferents franges
d’edat.
- Realització d’una SORTIDA SETMANAL.
- Monitors
i
tècnics
titulats,
amb
experiència i propers a nens i famílies.
- Un casal organitzat i preparat amb totes
les mesures i protocols contra el Covid-19.

Equip de Treball
Organigrama VALLCARCA NORD
COORDINACIÓ
-

Adrià Meca: 646.940.814
Marina Cabré: 667.028.816

- CAPS DE GRUP
- MONITORS
- VETLLADORS
- PRÀCTIQUES
- VOLUNTARIS

"FBC PROTOCOL GENÈRIC
COVID"

"VN PROTOCOL ENTRADA
i SORTIDA"

PROTOCOLS COVID-19

"ALGORITME CAS
POSSIBLE COVID19"

Protocols Covid-19
Normativa entrada

Entrada i Sortida

1.

Dins de l’horari estipulat de cada curs, els nens i nenes acompanyats d’un adult (si
no tenen autorització per marxar sols) hauran de fer una ﬁla davant la porta principal
del centre. Si no es pogués arribar a l’hora d’entrada del grup pertinent, s’haurà de
respectar el següent torn i esperar a entrar al ﬁnal d’aquest. 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 mestres entre la
resta de famílies.

3.

Hi haurà un responsable d’higiene a la porta, encarregat de fer la rebuda de les
famílies. Els acompanyants NO PODRAN ENTRAR a l’escola.
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.
Abans d’entrar al casal, l’infant es netejarà les mans amb solució hidroalcohòlica.

4.

5.

Protocols Covid-19
Entrada i Sortida
Normativa sortida
1.

2.
3.
4.

Es seguirà el mateix procediment que amb l’entrada, dins de les franges horàries
establertes. Es farà una ﬁla amb distància de 2 metres davant de la porta principal i
per ordre, s’informarà al monitor responsable quin infant es ve a recollir. NO ES
PODRÀ ENTRAR a l’escola.
Caldrà portar la mascareta posada en tot moment.
El monitor responsable donarà un petit feedback a la família per agilitzar la sortida
de tots membres.
Abans de sortir del casal, l’infant es netejarà les mans amb solució hidroalcohòlica.

Protocols Covid-19
Mesures principals

Grups de convivència

Es realitzaran grups de màxim 24 infants segons el seu curs, que disposarà d’un cap
de grup i monitors, depenent el nombre d’infants que hi hagi. Aquest grup no tindrà
relació diària amb altres grups de convivència durant el casal.

Activitats

Menjador

Lavabos i dutxes

- Un cop ﬁnalitzada, els infants es
netegen les mans.

- Distància mínima d’1,5 metres
entre nens/es.

- Neteja i desinfecció de manera
habitual.

- Afavorint distància de seguretat.
Ús de mascareta.

- Neteja i desinfecció de taules
després de cada ús.

- Prohibit l’ús de la dutxa per
seguretat.

- El monitor responsable neteja el
material, un cop ﬁnalitzat.

- Dinar per torns per respectar
l’aforament (4m2).

Protocols Covid-19
Infant amb simptomatologia dins el casal

SÍMPTOMES
-

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

Retorn del 50% dels
2 dies de casal ﬁns
saber la resolució

Signes de gravetat?
→ SÍ: Avís telefònic a la família i
AÏLLAMENT
del grup

truquem al 112.
→ NO: Avís telefònic a la
família per recollir a l’infant i
portar al seu CAP referent.

INFANT POSSIBLE
COVID

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

NEGATIU
Tornada al
casal

POSITIU
Aïllament de 14
dies

CASAL D’ESTIU
P3 a 1R

Instal·lacions i Equipaments
Entrada 8:45 a 9:15h → ESCOLA PARE POVEDA (porta pati)
-

P3 i P4 de 8:45 a 9h
P5 i 1r de 9 a 9:15h

Sortida 13:00h → ESCOLA PARE POVEDA (porta pati)

ACOLLIDA
ESCOLA PARE POVEDA

Sortida 15:00h → ESCOLA PARE POVEDA (porta pati)
Sortida 16:45 a 17:15h → ESCOLA PARE POVEDA (porta pati)
-

P3 i P4 de 16:45 a 17h
P5 i 1r de 17 a 17:15h

DINAR
ESCOLA JM SAGARRA

Activitats
en anglès i
molt més!

Horari tipus

Centres d’interès i sortides
CENTRES D’INTERÈS

La setmana abans de cada torn,

1r TORN
→ SALT A L’OCEÀ
2n TORN
→ SENTIM LA NATURA
3r TORN
→ OLIMPÍADES VALLCARCA
NORD
4t TORN
→ 3, 2, 1… ACCIÓ!
5è TORN
→ PETITS SHERLOCK HOLMES

informarem
del material!
SORTIDES

La setmana abans de cada torn,

informarem del material!

1r TORN
→ P3-P5 AQUARIUM
→ 1r SALTING
2n TORN
→ CAMÍ SENSORIAL DOSRIUS
3r TORN
→ MARINELAND
4t TORN
→ CIRC (A LES FEIXES)
5è TORN
→ PISCINA CREUETA DEL COLL

Què cal portar?
Esmorzar
Tovallola
Crema solar
Banyador
Xancles
Roba esportiva
Ampolla d’aigua

SORTIDA SETMANAL
Samarreta casal
Crema solar i Gorra
Calçat esportiu
AIGUA

Medicació: S’especiﬁcarà per escrit les DOSIS i
HORES en què s’ha d’administrar

P3

Muda i bossa marcades per deixar al casal
OBLIGATORI: MASCARETA SANITÀRIA

AGENDA
VIATGERA

CASAL ESPORTIU
2n a 6è

Instal·lacions i Equipaments
Entrada 8:45 a 9:15h → ESCOLA JM SAGARRA (porta pavelló)
-

2n i 3r de 8:45 a 8:55h
4t i 5è de 8:55 a 9:05h
6è i ESO de 9:05 a 9:15h

ACOLLIDA
ESCOLA PARE POVEDA

Sortida 13:00h → ESCOLA JM SAGARRA (porta pavelló)
Sortida 15:00h → ESCOLA JM SAGARRA (porta pavelló)
Sortida 16:45 a 17:15h → ESCOLA JM SAGARRA (porta pavelló)
-

2n i 3r de 16:45 a 16:55h
4t i 5è de 16:55 a 17:05h
6è de 17:05 a 17:15h

DINAR
ESCOLA JM SAGARRA

Activitats
en anglès i
molt més!

Horari Casal Esportiu

La setmana abans de cada torn,

Sortides

informarem del material!

1r TORN
→ SALTING
2n TORN
→ BOSC VERTICAL MATARÓ
3r TORN
→ ILLA FANTASIA
4t TORN
→ TIBIDABO
5è TORN
→ BASSA DE SANT OLEGUER

→ Sortida EXTRA:

PLATJA DE MONTGAT
*Sempre amb les normes de seguretat

Què cal portar?
Esmorzar
Tovallola
Crema solar
Banyador
Xancles
Roba esportiva i vambes
Ampolla d’aigua
Medicació: S’especiﬁcarà per escrit les DOSIS i

SORTIDA SETMANAL
Samarreta casal
Crema solar i Gorra
Calçat esportiu
AIGUA

HORES en què s’ha d’administrar

Muda i bossa marcades
OBLIGATORI: MASCARETA SANITÀRIA

PROHIBIT
ús del telèfon

Directrius de funcionament
- S’ha d’arribar cada matí havent
esmorzat
- Cal marcar bé la roba amb NOM i
COGNOMS
- ENTRADES I SORTIDES: PUNTUALITAT
●
En cas d’arribar tard S’HA DE
TRUCAR
- MENJADOR (INTOLERÀNCIES i
AL·LÈRGIES)
●
Omplir formulari d'al·lèrgies i
adjuntar el certiﬁcat mèdic

- FULLS D’AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA
DEL NEN
El primer dia de casal, s’haurà de portar el full
d’autorització de recollida del nen/a o omplir-la en
deixar al nen/a.
En cas de recollida per una persona diferent a
l’habitual, caldrà avisar pel matí i portar una
autorització signada especiﬁcant DNI de la
persona que el vindrà a recollir. En cas contrari, el
nen/a no podrà marxar.
- FULLS D’AUTORITZACIÓ NEN QUE MARXA SOL
Caldrà signar el full d’autorització si el nen/a marxa
sol/a; en cas contrari, no podrà marxar del casal.
- SIGNATURA DELS AJUTS ECONÒMICS CONCEDITS

En cas que us hagin concedit una beca, recordeu
signar la recepció d’aquest abans d’acabar el casal.

Directrius de funcionament
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.

CASAL JOVE
Reunió

Dimarts 18 de maig a les 18:30h
https://meet.google.com/dih-nnyg-aok

Comunicació
Cada setmana s’enviarà un mail a totes les famílies informant-vos sobre el
funcionament i organització de la propera setmana de casal.
BLOG DEL CASAL: www.vallcarcanord.wordpress.com
BLOG DE LA FUNDACIÓ: campus.basquetcatala.cat/vallcarca2021/
CORREU ELECTRÒNIC: vallcarcanord.fbc@gmail.com

XARXES SOCIALS
@vallcarcanord.fbc

www.facebook.com/
fundacio.delbasquetcatala

www.ﬂickr.com/photos/fcbq/
collections/72157629589591841

Valoració i Enquestes
Estiu 2020

Feedback

45/170

27% PARTICIPACIÓ
Satisfacció ACTIVITATS (esportives/ petits)

9

Satisfacció Instal·lacions i espais utilitzats

9

PUNTUALITAT i ORGANITZACIÓ

9

Satisfacció Tracte ENTRENADORS, MONITORS i COORDINACIÓ

10

SATISFACCIÓ GLOBAL

9

Contacte
FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ
Rambla Guipúscoa, 27. 2n pis
08018 - Barcelona
Tel. 93 396 66 20
Horari:
De dilluns a divendres
De 9.00h a 14.00h i de 16.00h a 19.00h

www.fundacio.basquetcatala.cat
coordinacio.fundacio@basquetcatala.cat
promocio.fundacio@basquetcatala.cat

