
REUNIÓ INFORMATIVA 
 

 CASAL D’ESTIU 2020 
 

Banyoles, Juny de 2020 



Objectiu Principal: 

Com els aconseguirem? 
•  Activitats de prevenció del COVID 

•  Adaptació al grup 

•  Activitats especials 

•  Programació variada 

 
 
 
 
 

GAUDIR AL MÀXIM DEL CASAL, tot garantint la seguretat 



FRANJES D’EDAT 
• Grups: 
▫  Infantil: De 3 a 5 anys (P3 i P4), nascuts al 2015/2016. 
 
▫  Petits: De 5 a 7 anys (P5 i 1r), nascuts al 2013/2014. 
 
▫  Mitjans : De 7 a 9 anys (2n i 3r),  nascuts al 2011/2012. 
  
▫  Grans: De 9 a 12 anys (4t, 5è i 6è), nascuts del 2010-2008. 
 
▫  Joves: De 12 a 16 anys (1r a 4t ESO), nascuts del 

2004-2007. 

 
 
 
 
 
 



ENTRADES 
•  A les 9:00 pel lloc indicat a la imatge: 
▫  Es Demana màxima puntualitat. 
▫  Si hi ha 2 grups per franja d’edat (indicat amb 

antelació a la Web del Club): 
●  Grup 1: 8:55 
●  Grup 2: 9:00 

•  Per aquelles famílies que ho necessitin: 
▫  10 Minuts abans de l’hora de recollida, es podran 

deixar els participants a la zona d’entrada dels 
mitjans. 

▫  5 Minuts abans de l’hora de recollida es podran 
portar els participants a la seva zona d’entrada 
habitual. 

•  En cas de pluja, només variarà: 
▫  Grup grans: Entrada i Sortida pel portal automàtic 

(Sortida habitual dels Mitjans). 
▫  Grup Joves: Entrada i sortida per la porta 2 (al 

costat de la sortida habitual dels Petits). 

 
 



PROTOCOL D’ENTRADA 
•  Per poder entrar al casal tots els participants hauràn de: 

▫  Portar la mascareta posada. 
▫  Entregar omplert de casa el Document de comprovació de símptomes (Web 

del Club). 

•  Els familiars/coneguts no podran marxar fins que el participant hagi entrat 
al casal. 

 



SORTIDES 
•  A les 13:00 pel lloc indicat a la imatge: 
▫  Es Demana màxima puntualitat. 
▫  Si hi ha 2 grups per franja d’edat (indicat amb 

antelació a la Web del Club): 
●  Grup 1: 12:55 
●  Grup 2: 13:00 

•  Per aquelles famílies que ho necessitin: 
▫  A partir de les 13:05, tots els participants que no 

s’hagin recollit estaran a la zona de Mitjans fins les 
13:15. 

•  En cas de pluja, només variarà: 
▫  Grup grans: Entrada i Sortida pel portal automàtic 

(Sortida habitual dels Mitjans). 
▫  Grup Joves: Entrada i sortida per la porta 2 (al 

costat de la sortida habitual dels Petits). 

 
 



MESURES DE PREVENCIÓ DURANT LES ACTIVITATS 
 

•  ACTUACIONS: 
▫  Rentat de mans abans i després de cada activitat, amb gel hidroalcohòlic. 
▫  Manteniment de la separació de 2 metres entre participants 
▫  Desinfecció de tot el material del casal utilitzat en les activitats. 
▫  Rentat de mans amb aigua i sabó, abans i després d’anar al lavabo i 

esmorzar. 
▫  Utilització de la mascareta quan no es pugui garantir la separació de 

seguretat (Cures, desplaçaments, etc..). 

•  ORGANITZACIÓ ACTIVITATS: 
▫  Grups de convivència: Grup de 10 participants amb 1 Monitor/a 
▫  Adaptació de totes les activitats per garantir els 2m de separació. 
▫  Creació de noves activitats especifiques pel COVID: 

●  Rutines higièniques 
●  Educació emocional 
●  Dinàmiques grupals 

 



Què cal Portar 
•  Posat de casa 
▫  Mascareta 

▫  Roba còmode i calçat ajustable 

▫  Crema solar 
▫  Motxilla d’esquena 

•  A la motxilla 
▫  2 Tovalloles (Infantil, Petits i Mitjans): 

▫  1 tovallola: per marcar l’espai de separació en activitats estàtiques. 

▫  1 Tovallola per assecar-se 

▫  Xancletes, banyador i gorra 

▫  Casquet de bany i muda de recanvi (Infantil) 

▫  Esmorzar i Aigua. 

•  Puntualment (s’anotarà a l’horari) 
▫  Material concret per realitzar les activitats especials 

▫  Estoig: Llapis, bolígraf, goma, maquineta i colors (Infantil, Petits i Mitjans) 

 
 



Infantil 3 a 5 anys (P3 i P4) 

•  Eix temàtic general: La volta al món 
▫  Eix temàtic setmanal: Cada setmana es relacionaran les activitats i 

dinàmiques a un país concret. 

•  Grups de convivència:  
▫  Cada grup comptarà amb l’ajuda d’un monitor/a de suport. 

•  Activitats:  
▫  Dinàmiques de prevenció del COVID 
▫  Natació i Bany 
▫  Habilitats Motrius 
▫  Joc Simbòlic 
▫  Manualitats 
▫  Jocs tradicionals 
▫  Contes 
▫  Excursió a peu 

 
 
 
 



Petits 5 a 7 anys (P5 i 1r) 
 •  Eix temàtic general: El món dels contes 
▫  Eix temàtic setmanal: Cada setmana es relacionaran les activitats i 

dinàmiques a un conte concret. 

•  Activitats:  
▫  Dinàmiques de prevenció del COVID 
▫  Natació i bany a la piscina exterior i estany 
▫  Habilitats Motrius 
▫  Joc Simbòlic 
▫  Manualitats 
▫  Jocs tradicionals 
▫  Iniciació esportiva 
▫  Excursió a peu i amb bici 

 
 
 



Mitjans 7 a 9 anys (2n i 3r) 

•  Eix temàtic general:  Els Inventors 
▫  Eix temàtic setmanal: Cada setmana s’experimenten diferents 

materials. 

•  Activitats:  
▫  Dinàmiques de prevenció del COVID 
▫  Piscina Exterior i Estany 
▫  Habilitats Motrius 
▫  Manualitats:  
▫  Jocs tradicionals. 
▫  Esports col·lectius i Individuals 
▫  Excursió a peu i amb bici 
▫  Pàdel 
▫  Caiac 
▫  Noves tendències esportives 

 
 
 



Grans 9 a 12 anys (4t a 6è) 

•  Eix temàtic setmanal: 
▫  Variable segons les motivacions del grup 

•  Els participants d’aquest grup podran deixar la bicicleta 
dintre la instal·lació. 

•  Activitats: 
▫  Dinàmiques de prevenció del COVID 
▫  Piscina Exterior i estany  
▫  Habilitats Motrius 
▫  Jocs tradicionals 
▫  Esports col·lectius i Individuals 
▫  Excursió a peu i amb bici 
▫  Pàdel 
▫  Caiac Polo i caiac 
▫  Noves tendències esportives 
▫  Dinàmiques 
▫  Altres activitats: 

●  Talent show, orientació, etc.. 

 
 
 



Grup Joves 12 a 16 anys (1r a 4t ESO) 

•  Eix temàtic setmanal: 
▫  Variable segons les motivacions del grup 

•  Els participants d’aquest grup podran deixar la bicicleta dintre 
la instal·lació. 

•  Programació setmanal flexible: 
▫  Adaptada a les motivacions dels participants 

•  Activitats: 
▫  Dinàmiques de prevenció del COVID 
▫  Piscina Exterior i estany  
▫  Jocs tradicionals 
▫  Esports col·lectius i Individuals 
▫  Excursió a peu i amb bici 
▫  Pàdel 
▫  Caiac Polo, caiac i piragüisme 
▫  Noves tendències esportives 
▫  Dinàmiques 
▫  Altres activitats: 

●  Geocatching, Fut-tennis, Aqua-Voley, etc.. 

 
 
 



Algunes Activitats especials del 2020 
•  Taller Astrologia 

•  Paint Ball (Joves) 

•  Circ 

•  Bombolles gegants 

•  Entrenament funcional 

•  Escalada 

•  Equitació 

•  Skimboard 

 



Canals d’informació 
 

•  Documents físics 
▫  Informació per activitats especials 

•  Xarxes Socials 
▫  Fotografies i actualitat del casal 
● Facebook: Club Natació Banyoles /Instagram @cn_banyoles 
● Flickr: CNBanyoles 

 
•  Web 
▫  Document de comprovació de símptomes 
▫  Horaris i activitats 

•  Contacte 
▫  Correu: coordinaciocasalbanyoles@girosos.cat 
▫  Telèfon: 972 579859 CNB 



Recordatoris 
•  Documents de la inscripció (Autorització, DNI,...) 
▫  Presentar-los abans que el participant comenci. 

•  Objectes de valor (Mòbils, joguines, etc...) 
▫  Sota la responsabilitat del participant/pares 

•  Devolucions per problemes mèdics (Amb justificant metge) 
▫  1) Possibilitat de gaudir dels dies més endavant. 

▫  2) Si no és possible recuperar els dies, es retornarà el 60% de l’import si 

està relacionat amb el COVID. Si la baixa no té a veure amb el COVID, la 

devolució serà integra. 

•  Inscripcions 
▫  Si no es superen els 7 participants per grup d’edat, el torn quedarà 

cancel·lat. S’avisarà amb antelació. 



MOLTES GRÀCIES  PER LA 
VOSTRA ATEN CIÓ! 

Per qualsevol dubte o 
aclariment:

coordinaciocasalbanyoles@girosos.cat 


