
Unes setmanes d’aventures!  crear, imaginar, jugar,  aprendre...!
PLACES MOLT LIMITADES . GRUPS REDUïTS . CASAL SEGUR

Esports (*) .  Tallers de cuina, dibuix , de contes en anglès i tallers eco-
friendly  .  Treballs manuals .  Aigua jocs i activitats a la piscina  .   Acro-
bàcies i circuïts d’agilitat  .  Pàdel  .   Pràctiques de futbol  .   Activitats 
de natura al “Parc” amb curses d’orientació, conta contes i gimcanes  .   
Activitats musicals  .  Tècniques de relaxació per a nens  .  Activitats de 
lectura  .  Racons del món  .  Invents i descobriments  .  Karaoke.... 

VINE I TROBARÀS AQUESTA DIVERSIÓ QUE ARA TANT NECESSITES!

UN CASAL ECOfriendly!
Us sorprendrem amb idees 
i hàbits saludables, tant en 
l’àmbit del nostre cos com del 
nostre entorn! Practicant es-
port, adquirint una dieta equi-
librada i  fugint de la cultura 
“d’utilitzar i tirar”.

DELS 6 ALS 14 ANYS     .     CASAL INFANTIL & CASAL JOVE
(nascuts 2013 que han cursat 1º o més) (Les activitats estan adaptades al grups d’edats)

(*2014-2015-2016 ens pots enviar un email demanant que estàs interessat)

DEL 6 AL 31 DE JULIOL

Perquè sabem que els teus fills i tu ho necessiteu, hem adaptat el nostre casal per oferir-vos l’esport i la diversió de tots els 
anys aprofitant el nostre Oasis (exterior amb pàdel, pista de futbol,  piscina i espais recreatius)  Tot i amb això, volem treballar 
amb molt pocs nens per donar més seguretat... Així que... assegura la teva plaça!

No et pots perdre el casal que t’oferim! Hem adaptat les diferents activitats aprofitant l’Oasis i amb totes les mesures per complir 
amb els requeriments de distanciament dels nens.

• Aprofitant les noves tecnologies fomentem la cooperació entre grans i petits sempre des el distanciament físic
• Rotació d’esports per grups per prioritzar les mesures de seguretat i de prevenció.
• Activitats de natura al “Parc”: aquest any a causa del Covid-19 no farem les tradicionals excursions  així que, aprofitarem la proximitat a 

Can Gambús i el Parc Catalunya en rotacions per grups per fer activitats de natura al “Parc” (tindrem en compte horaris i ubicacions espe-
cífics amb poca afluència).

• No et voldràs perdre la nostra tradicional Festa Fi de Casal!  aquest any només per a nens del casal! No hi faltarà música, ball, disfresses, 
photocall, piscina... PARES, US PASSAREM FOTOS I VÍDEO, no podeu venir 😊! (covid-19)

• Les  activitats estan  dirigides per un equip de monitors amb una gran experiència, formació i  molt molt divertits! 
L’equip vetllarà en tot moment per la seguretat dels infants.

CASAL 
D’ESTIU 
2020



PREGUNTES FREQÜENTS

Entrades i sortides 

Aquest any haureu de ser puntual! Us esperem fóra del club i el monitor de grup s’emportarà els nens.

Quines mesures d’higiene i seguretat aplicarem?

• Abans de l’accés:
 o   Tots els nens han d’anar amb la mascareta posada.
 o   Control de temperatura i simptomatologia i enregistrament diari. El pare/mare no podrà marxar fins que aquest control estigui fet.  
      Si un nen presenta simptomatologia o febre superior a 37,3 haurà de marxar a casa. En cap cas podrà quedar-se al casal.

• Desinfecció de mans amb hidrogel al inici, als canvis d’activitats i a la sortida.
• S’estableix els “grups de convivència”  amb un monitor per a cada 10 nens/es. Aquest monitor es relacionarà sempre amb el mateix grup.
• Piscina: en horaris diferents per a cada grup. Hi ha evidencies que la desinfecció amb clor de l’aigua inactiva el virus.
• Protocol de menjador: torns de menjador per grups, distància de seguretat entre nens i mesures de desinfecció d’estris i instal·lacions. 

Cada nen/a tindrà el mateix lloc al llarg de la setmana.
• S’estableix un monitor de control amb la formació específica marcada per l’autoritat competent.
• El material és d’ús individual, desinfectant-lo després de cada classe.

Què haurà de portar el teu fill/a?

• Roba   i calçat adequat per a la pràctica esportiva 
• Esmorzar i una ampolleta d’aigua d’ús individual.
• Gorra i crema pel sol.
• Piscina: manguitos (si cal), xancles, casquet de bany, tovallola i  ulleres per la piscina (molt important!), ...
• Per facilitar l’ús de material individual us indicarem en quins grups cal que portin raqueta de pàdel o un altre material esportiu, un 

petit estoig amb estris per dibuix (colors, estisores, llapis...), pistola d’aigua... (cada dia procedirem a la seva neteja i desinfecció). El ma-
terial esportiu en cas de no tenir-lo intentarem facilitar-ho però hi haurà limitacions.

• Quan hi hagi un taller de cuina caldrà portar una carmanyola buida de casa.
• Mascareta per desplaçaments i en situacions en les quals no es pugui mantenir la distància de seguretat.
• Petit gel hidroalcohòlic d´ús individual.

Reunió i consultes 

Aquest any no podem fer l’habitual reunió presencial amb els pares, així que enviarem informació específica per email. 
Demana més info, o consulta el teus dubtes jgarcia@qwellness.es.

INSCRIPCIÓ - HORARIS - PREUS

Documentació necessària

Inscripció i drets de imatge, declaració responsable i fotocòpia de la targeta de la seguretat social o de la TIS.

Inscripcions

Recomanem fer la inscripció inicial de totes les setmanes per poder garantir la seva plaça. Les ampliacions només es podran fer 
amb una setmana d’antelació i supeditat a la disponibilitat (no es poden fer inscripcions inferiors a una setmana per a garantir els 
grups de convivència).
La inscripció no és vàlida sense la documentació de l’infant.

Devolucions

En cas d’anul·lació per part de l’organització o de les autoritats sanitàries es retornarà el 100% corresponents al dies que no hi 
ha casal. 
Amb certificat mèdic fins el 3 de Juliol del 75% del import. A partir del 4 de Juliol la no assistència no donarà dret a la devolució.

• Dinar esporàdic + esplai de 13:00 a 15:00h: 12€ (Sol·licita a jgarcia@qwellness.es amb 24h d’antel·lació per poder confirmar plaça).
• Entrada a partir de les 08:45h (aquest any no podem oferir-vos el servei de canguratge) 

        (Donat la major necessitat d’atenció als grups no s’apliquen descomptes).

PREU PER SETMANA DE 5 DIES SOCIS NO SOCIS
MATÍ de 9:00h a 13:00h 79€ 85€

MATÍ + MENJADOR de 9:00h a 15:00h 125€ 139€


