
Casal de Setmana Santa Lluís Vives 

El casal de Setmana Santa de l’Associació Educativa Diver Esports, utilitza la confiança i la 

proximitat com a eixos principals a l’hora de cuidar dels vostres fills, educant-los en els valors de 

la convivència, el respecte i la solidaritat.  

És un espai ideal on els infants no tindran temps d’avorrir-se gràcies als diferents jocs, activitats, 

gimcanes i tallers proposats per un equip de monitors professionals, qualificats i preparats per 

oferir un servei de qualitat.  

Està dirigit a tots els nens i nenes amb edats compreses entre els 3 i els 12 anys, escolaritzats en 

les etapes d’educació infantil i primària.  

Davant la situació actual en la que ens trobem del COVID-19 cal especificar que aquest any el 

casal encara mantindrà algunes de les mesures especials implantades anteriorment, i al llarg 

d’aquest dossier podreu anar apreciant els canvis significatius que ens veiem obligats a fer per 

la normativa actual existent. Aquestes mesures es podran adaptar en funció de la normativa 

vigent a l’hora de realitzar el servei. 

 

SETMANES, HORARI I PREUS. 

 

 Dia esporàdic Tots els dies (4 dies) 

Matí 

9:00h a 13:00h 
10€ 35€ 

Matí + Dinar 

9:00h a 15:00h 
16€ 55€ 

Tot el dia 

9:00h a 17:00h 
20€ 70€ 

 

Servei d’acollida matinal de 8:00 a 9:00  2 € Diari. 

Dinar esporàdic  6 € 

Setmanes Horari 

1. Del 11 al 14 d’abril 

9:00 a 13:00h (sense dinar) 
 

9:00 a 15:00h (amb dinar) 
 

9:00 a 17:00h (tot el dia) 



PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ 

La distribució horària del dia a dia durant el casal serà la següent: 

- 9:00   Benvinguda dels participants 

- 9:15   Explicació de les activitats del dia 

- 9:30   Proposta d’activitat 1 

- 10:45 Temps de descans / esmorzar 

- 11:15 Proposta d’activitat 2 

- 12:45 Recollida i feedback de les activitats 

- 13:00 Sortida 1r torn / Menjador 

- 14:00 Temps de descans / Activitats tranquil·les 

- 15:00 Sortida 2n torn / Proposta d’activitat 3 

- 16:30 Espai de reflexió i feedback de grup 

- 17:00 Sortida 3r torn 

Quant a la proposta d’activitats que es realitzaran al llarg del casal, serà variada i adaptada a les 

mesures establertes en els protocols de prevenció i higiene del COVID-19.  

 

INSCRIPCIÓ I SISTEMA DE PAGAMENT 

Dates d’inscripció: 

- Famílies de l’escola Lluís Vives, a partir del 21 de MARÇ fins al divendres 1 d’ABRIL. 

Lloc: és realitzarà una inscripció de forma telemàtica entrant en l’enllaç següent:  

https://forms.gle/YgYQginDpP649ea8A 

Una vegada hagi finalitzat el període d’inscripció es tancarà el formulari i no es podrà apuntar 

ningú més, a excepció que quedin places lliures en algun grup.  Una vegada s’acabi el termini 

d’inscripció el dia 1 d’abril, Diver Esports informarà al llarg de la setmana següent a les famílies 

en cas que NO s’hagi arribat al mínim de participants per a la realització del servei.  

Telèfon de contacte: 695 55 89 85 (dilluns a divendres en horari de 16h a 18h). 

Per formalitzar la inscripció, caldrà: 

- Adjuntar fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social i Carnet de Vacunacions al dia. 

- En el cas de tenir alguna Necessitat Educativa de Suport Educatiu, és necessari donar 

la informació pertinent al coordinador/a i entregar una fotocòpia amb el diagnòstic 

https://forms.gle/YgYQginDpP649ea8A


abans del inici del casal, amb la major antelació possible per poder gestionar el 

monitor/a de suport. 

- Declaració responsable famílies.  

- El pagament es realitzarà per transferència bancària abans de l’inici del servei, de forma 

conjunta amb la inscripció. En cas de no fer el pagament, la inscripció no serà vàlida.  

L’abonament  es realitzarà al nº de compte següent: 

IBAN ES61 2100 8867 5113 0031 8586 

 

IMPORTANT!!  

El pagament s’ha de realitzar de forma conjunta amb la inscripció. Fins que no estigui 

fet el pagament la inscripció no serà vàlida. No podrà fer ús del servei cap participant 

que no tingui la inscripció completa amb formulari, declaració responsable, 

documentació i pagament.  

En cas de no arribar als 15 participants mínims fixes per a la realització del servei, 

l’Associació suspendrà el servei, avisarà a les famílies i retornarà el 100% de l’import 

abonat.  

En cas de no assistència o absència al servei contractat, no es retornaran els diners.  

En cas de confinament d’algun participant per cas positiu, s’haurà d’acreditar mitjançant 

notificació del Departament de Salut, se’ls retornarà els imports corresponents: 

- Una vegada iniciat el casal i no havent realitzat la meitat del servei  50% de 

l’abonament realitzat. 

- Una vegada passat el 50% del servei no es realitzarà cap devolució.  

 

 Protocol de prevenció i higiene 

- Apareix la figura del responsable de prevenció i higiene. Aquesta figura serà 

l’encarregada de vetllar per la implantació de les mesures establertes en els diferents 

protocols i disposar dels elements acreditatius d’aquestes.  

 

- Rentat de mans sistèmic, que consistirà en la creació de rutines de rentats de mans de 

forma més habitual i efectiva.  

 



- Ús de mascareta obligatòria durant la realització de tota l’estada al casal en espais 

interiors. En cas que la situació o el moment de l’activitat, per la tipologia, distància ... 

ho permeti, el monitor/a indicarà als participants quan poden treure’s la mascareta.  

 

- Els participants han de portar sempre 1 mascareta de recanvi a la bossa, per si fos 

necessari fer el canvi.  

 

- A l’entrada al casal el 1r dia, s’haurà de lliurar la declaració responsable covid que 

s’adjunta a aquest document, sense aquesta declaració no es deixarà entrar a ningú.  

 

- Les entrades i sortides del casal es realitzaran per la d’entrada d’accés principal del 

Passeig del Ferrocarril que dóna directament al hall de l’escola i pel volum de 

participants no cal fer entrades i sortides esglaonades.  

 

- Divisió dels participants en diferents grups de convivència estables. Cada grup de 

convivència tindrà 1 monitor dirigent de referència.  

 

- Utilització de material divers, però prioritzant el seu ús de forma individual. S’estableix 

un sistema de neteja i desinfecció i que al acabar l’activitat corresponent, tot el material 

emprat és posarà en “quarantena” i no podrà utilitzar-se fins a que un responsable hagi 

fet la neteja i desinfecció corresponent. 

 

- Es prioritzaran les activitats en espais a l’aire lliure.  

 

Protocol de manipulació d’aliments 

El servei de menjador serà a càrrec de l’empresa que gestiona el servei al llarg del curs a l’escola, 

el Menú del Petit, i es realitzarà mitjançant càtering. Entraran per la porta principal tocant el 

timbre i aniran pel passadís lateral d’accés directe al menjador, on deixaran el menjar a sobre 

de la taula de l’entrada i marxaran, d’aquesta manera no existirà cap contacte amb la persona 

que s’encarrega de repartir el servei.  

També caldrà però tenir en compte una sèrie de recomanacions per a l’hora de l’esmorzar i que 

s’hauran de seguir per al bon funcionament de l’activitat. 

- Cada participant haurà de portar el seu esmorzar de casa, NO es pot compartir amb 

altres participants en cap circumstància. Es recomanable portar l’esmorzar en una 

carmanyola, ben conservat i que únicament manipularà el participant, o si requerís 

ajuda,  el seu monitor de referència.  

 



- Cada participant haurà de portar la seva ampolla d’aigua d’ús individual i omplerta de 

casa. En cas de quedar-se sense aigua, li demanarà al monitor/a i aquest li tornarà a 

omplir, evitant així desplaçaments innecessaris als punts d’aigua.  

 

- Cada grup de convivència tindrà un espai concret assignat per a l’hora de l’esmorzar.  

 

- Abans i després d’esmorzar, tots els participants es rentaran les mans al punt on els 

indiqui el seu monitor/a.  

 

Protocol sobre ús i desinfecció dels espais 

- La neteja i desinfecció diària dels espais utilitzats pels participants del casal es realitzarà 

per part de l’Associació Educativa Diver Esports, que s’encarregarà de garantir aquesta 

desinfecció entre jornades de casal.  

 

- Durant la realització del casal, de 8:00h a 17:00h és responsabilitat de l’entitat 

organitzadora del casal, fer la neteja i desinfecció dels espais i material que siguin 

necessaris.  

 

- Per a la realització d’aquesta neteja i desinfecció s’utilitzaran els productes recomanats 

en el curs de formació de prevenció i higiene. En el nostre cas i tenint en compte que no 

som especialistes, haurem de desinfectar amb una dissolució de lleixiu en aigua en la 

mesura correcta i que marquen els envasos. La dissolució es realitzarà diàriament i és 

deixarà actuar uns minuts perquè la desinfecció sigui completa.  

- Quan un grup de convivència utilitzi un espai i aquest hagi de ser utilitzat per un altre 

grup de convivència, es deixarà el temps suficient entre grups per a poder realitzar la 

neteja i desinfecció pertinent, amb la ventilació posterior corresponent perquè el 2n 

grup el pugui utilitzar.  

 

o És prendrà com a indicadors de freqüència per a la neteja i desinfecció el que es 

marca en el document “Graella per a la planificació de la neteja”, establint així 

rutines diàries que assegurin l’acompliment d’aquestes recomanacions. Si 

s’escau i es valora s’augmentarà la freqüència de neteja i desinfecció de punts i 

zones més delicades. 

 

 

 



Protocol de seguretat 

El protocol de seguretat estarà marcat pel model facilitat per la generalitat i que indica l’actuació 

a seguir en cas de detectar alguna simptomatologia compatible amb el COVID-19, mitjançant el 

pla de confinament.  

En cas que algun participant presenti símptomes compatibles amb el COVID-19 (febre, tos, 

dificultat per respirar, congestió nasal, mal de coll, mal de panxa, vòmits, diarrea, malestar o 

dolor muscular) és procedirà a: 

1. Col·locació de mascareta FFP2 i aïllament del nen, nena o jove afectat de la resta de 

participants, acompanyat/-da en tot moment d’una persona responsable de l’activitat 

que també es posarà mascareta FFP2. 

2. Valoració de la gravetat dels símptomes. 

a. SI presenta símptomes de gravetat trucar al 112 i avisar telefònicament a la 

família de forma immediata.  

b. Si NO presenta símptomes de gravetat: 

i. Avís a la família 

ii. La família el recollirà i es posarà en contacte amb el CAP de referència.  

iii. Fora de l’horari d’atenció al CAP, s’haurà de trucar al 061. 

 

 

 

AMB EL SUPORT I LA COL·LABORACIÓ DE: 

 

 


