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PRESENTACIÓ 

 

Benvolguts pares i mares dels nens i nenes de l’escola Pablo Picasso. Benvolguts/des els que llegiu 

aquesta informació. 

 

Ens posem en contacte amb vosaltres per tal de posar-vos al dia de tot el que respecta al casal 

d’estiu d’enguany. Aquest any està sent un any molt difícil per a tothom. Tant per als nens i nenes, 

com per a les famílies.  

 

Fa més de dos mesos a dia d’avui on hem hagut d’estar a casa tancats. Esperem que tot i les 

dificultats, aquest període hagi estat el més benvolent possible. Tenim clar que tot i no ser l’estat 

natural de cap franja d’edat, els més petits i petites de casa son els que ho han tingut mes 

complicat. En molts casos, és molt difícil d’entendre pels nens i nenes, en el cas dels adults encara 

veiem les noticies i podíem veure-les venir... No han anat a l’escola, no han tingut aquesta 

intensitat diària que porten durant el curs, no han jugat amb amics, etc. Tot i tenir a la seva 

disposició a la seva família 24h, que realment és una gran noticia el poder gaudir-ne tant com 

aquets dies, potser, aquesta realitat, obligats a estar tancats a casa, no era la més òptima. 

 

Aquesta situació passarà, s’està alleugerint poc a poc però potser ens acompanyarà una mica 

més del que ens creiem. És evident que el temps passat no el podrem recuperar, però si ser més 

conscients al futur que hem d’aprofitar més el temps i fer les coses millor. 

 

Arribats a aquest punt ja finalitzant una primavera que casi no hem gaudit, arriba l’estiu. Un estiu 

que, com tot, s’encara de forma molt diferent a l’habitual. Nosaltres des de lleure.cat estem 

treballant, amb tota la informació que tenim, per tal de fer d’aquest estiu un de reparador així 

com segur.  

 

Avui dia hi ha una sèrie de protocols de seguretat, encara borradors i poca cosa oficial, que van 

canviant cada no gaire temps. Nosaltres en aquest sentit adquirim el compromís de portar-les a 
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terme així com incloure totes les recomanacions i obligatorietats a la nostra normativa de cara 

als monitors i monitores, nens i nenes i famílies, una vegada establertes oficialment les normatives. 

 

A partir d’aquí queda clar que el factor sanitari i de salut és primordial, tant per nosaltres, com ho 

ha de ser per vosaltres ja que només funcionarà el casal amb totes les garanties si tots i totes 

posem de la nostra part.  

 

En tot cas, per la part que respecta només a nosaltres, que és el de planificació i execució 

d’activitats, estem enllestint el casal per tal que sigui el més similar en qualitat al de l’any passat, 

primer que vàrem fer a vosaltres, sempre salvant les distàncies...  

 

Aquest any encara no us podrem confirmar si hi haurà excursions, sinó ni haurà, per ara no estan 

al calendari a l’espera que s’avanci en la normativa de casals d’enguany tant a la normativa 

local com a la comunitat autònoma. Altra novetat és que no tindrem servei de tarda ja que una 

de les normatives existents a dia d’avui ens fa molt inassolible la possibilitat de dur a terme aquesta 

franja. Necessitem un mínim bastant important de nens i nenes de cada franja d’edat per fer-ho 

real... En el cas de l’acollida, acostuma a ser diferent donat que el tipus d’activitat que es realitza 

és molt més calmat, cada nen i nena pot tenir el seu espai. Resumint, hi haurà acollida i menjador, 

però no tarda ni excursions (a dia d’avui). 

 

Altra novetat, aquest curs també admetrem a nens i nenes que l’any passat eren al Pablo Picasso, 

podran venir participants que estiguin també a primer i segon d’ESO. 

 

Més novetats les trobem en el preu, aquest any el preu per setmana es reduirà fins als 45€. Perquè 

aquest preu? Aquest preu es sustenta sota les següents bases: 

 Entenem les dificultats que ha generat aquesta situació per a les famílies i el teixit social en 

general. Aquest curs i donada la situació actual entenem que hem de ser responsables 

socialment i invertim en les inscripcions dels vostres fills i filles. És una petita col·laboració 

que podem fer per vosaltres. 

 Creiem que els nens i nenes de primària sobretot, necessiten sortir de casa i passar un estiu 

inoblidable. Creiem a més que el casal d’aquest és el període de casal serà el més 

important de les seves vides degut al desequilibri del ritme de vida que han tingut aquets 

mesos.  

o Aquest casal és important pels nens i nenes els quals els seus familiars treballen. 

o També és important per a les famílies on els nens i nenes es podrien quedar a casa. 

El participar del casal ajudaria a tornar a socialitzar als infants que han perdut des 

fa mesos el vincle real amb els seus amics i amigues. 

 

Altra novetat és l’existència d’una loteria voluntària solidaria, on aquelles famílies que ho 

considerin podran donar-nos un cop de mà en la financiació del casal d’aquest estiu. L’import 

que obtinguem ens ajudarà a arribar a becar a nens i nenes que per la seva situació no hi puguin 

arribar a la participació. 

 

Encara hi haurà més novetats, però malauradament encara no son oficials, us mantindrem 

informats en tot cas a mida que sapiguem més de nivell organitzatiu o sanitaris. Sigui com sigui 

volem comentar-vos que aquest any  comptem amb preinscripcions, aquestes van des d’el 18 

de Maig al 28 de Maig. Es fan al correu ampapablopicasso@yahoo.es, des d’on ens faran arribar 

la vostra preinscripció  al nostre correu lleure@lleure.cat i que és des d’on uns respondrem. 

mailto:ampapablopicasso@yahoo.es
mailto:lleure@lleure.cat
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Recordeu que el casal és obert a tots infants siguin de l’escola Pablo Picasso o no, pel que podeu 

convidar a venir a amics i amigues d’altres escoles. 

 

És molt importar notar que necessitem arribar a un mínim de 40 nens per setmanes, ja que de no 

ser així no podríem realitzar el casal. Entenem els dubtes que pot generar la realització del casal 

aquest any, però és molt important per no cancel·lar el casal que arribem a aquets números 

abans de l’5 de Juny.  

 

 

Us passem a explicar més detalls. 

 

CALENDARI 

 

Comencem parlant sobre el calendari d’aquest casal d’estiu. Aquest estiu tindrà 6 setmanes, on 

dos d’elles tenen 4 dies i les quatre restants tenen 5. 

 S1: 22 de Juny al 26 de Juny (4 dies, dimecres 24 és Sant Joan) 

 S2: 29 de Juny al 3 de Juliol 

 S3: 6 al 10 de Juliol (4 dies, dilluns 6 és Festa Major!) 

 S4: 13 al 17 de Juliol 

 S5: 20 al 24 de Juliol 

 S6: 27 al 31 de Juliol 

 

HORARIS 

 

L’horari base és de 9 a 13 del migdia. Com que existeixen diverses casuístiques familiars el casal 

tindrà alternatives horàries per a aquells que ho necessitin. Així doncs l’horari queda de la següent 

manera: 

 Acollida: 8 a 9 (opcional) 

 Horari Base: 9 a 13 

 Menjador: 13 a 15 (opcional) 

Sobre l’acollida cal comentar que l’entrada a l’acollida és flexible, fins les 8:30, per tal de que les 

famílies pugueu adaptar l’horari a les vostres necessitats.  

 

MENJADOR 

 

El servei de menjador oferirà a tots els nens i nenes un dinar equilibrat i saludable a més de 

monitoratge en les dues hores que dura la franja. El càtering serà ofert, com durant tot el curs, per 

Gumen. El menú serà facilitat a totes les famílies inscrites un cop sigui establert i enviat a l’AMPA.  

 

CENTRE D’INTERES 

 

Què és el centre d’interès? El centre d’interès és la temàtica al voltant de la qual giren les 

activitats i el casal. Un eix que vertebra tot el que passa al casal i que mira de motivar als infants 

en el seguiment de les activitats. S’ha de fer notar que el centre d’interès es subdivideix en 

“capítols” que coincideixen amb les setmanes. D’aquesta manera totes les setmanes tenen un 

inici i un final de manera que els nens i nenes que vinguin de forma saltejada tindran una història 

amb cap i peus.  

 

I fins aquí el centre d’interès... No? 
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Ah perdoneu que no us hem explicat quin serà el d’aquest estiu! Aquí va... 

 

L’Univers de Harry Potter! 

 

Ens endinsem a Hoghwart, passats uns anys dels fets que van ocórrer amb Harry Potter com a 

protagonista. De fet ara mateix serà professor a l’escola! Els nens i nenes de l’escola Pablo Picasso 

ja han arribat a l’edat d’entrar a l’escola Hoghwarts. Coses màgiques passaran aquestes 6 

setmanes, no us en perdeu detall! 

 

 

ACTIVITATS 

 

Actualment no tenim clar com serà el funcionament de la piscina, tenim anotats al calendari 2 

dies, dimarts i dijous. No podem aclarir si serà així, si obrirà la piscina, sinó, amb quines condicions... 

Sigui com sigui, farem activitats si pel que fos no poguessim anar a la piscina. 

 

Algú ha dit piscina? Si hi anirem! I anirem més, un dia considerem que és poc així que... Millor dos, 

no? La idea inicial és anar dimarts i dijous, sempre i quan a la piscina municipal ens doni el vistiplau.  

 

MONITORS 

 

L’equip de monitors està format per persones vinculades al lleure, intentant maximitzar els anys 

d’experiència com monitors. Actualment la normativa estableix una proporció de quantitat de 

titulats al respecte de l’equip. En el cas que ens ocupa s’intentarà obviar aquesta dada dirigint-

nos a que, en la mida del possible, tots els monitors estiguin titulats per la Generalitat de 

Catalunya, que regula les activitats de lleure. També es valorarà la experiència professional, si 

aquesta està vinculada a l’educació. 

 

PREUS 

 

Els preus son els que segueixen a continuació: 

 Setmanes de 4 dies: 

 11€ Acollida 

 40€ Matí 

 30€ Dinar 

 Setmanes de 5 dies: 

 13€ Acollida 

 45€ Matí 

 35€ Dinar 

 

INSCRIPCIONS 

 

Aquest curs les inscripcions seran presencials (encara a definir com serà), però potser habilitarem 

d’altres formes com a transferència, veient el transcurs dels dies. 

 

El que si s’haurà de fer telemàticament és la preinscripció entre el 18 i el 28 de Maig. Serà gratuïta 

però us demanem responsabilitat. Del numero d’inscripcions que obtenim d’aquesta inscripció 

dependrà que es porti a terme el casal, que no, així com la contractació de més monitors o no i 

un llarg etc. En definitiva, necessitem un número el més realista possible ja que té força 

ramificacions aquest fet. Si voleu ens podeu indicar quines setmanes serien segur, i quines son 

dubtes, ja que també entenem que en aquesta situació és difícil saber que passarà la setmana 

que ve. 
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Un cop feta la preinscripció, la documentació que us demanarem serà: 

 Fitxa d’inscripció 

 Foto 

 DNI del participant (si en té) 

 DNI del pare/mare/tutor 

 Carnet de Vacunes 

 Tarjeta Catsalut 

 Declaració responsable 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

 

Quin grapat d’informació! I segur que us quedarà algun dubte o qüestió! En cas de ser així sempre 

podeu preguntar tot el que necessiteu! Com ho podeu fer? Doncs de les següents maneres: 

 Correu electrònic a lleure@lleure.cat (preferible) 

 Whatsapp o telegram o telèfon al 659 699 836 

 AMPA del Pablo Picasso (preguntar per Cristina) 

 

Moltísimes gràcies per la vostra atenció!! 

 

 

mailto:lleure@lleure.cat

