CASAL ESPORTIU D’ESTIU
PREGUNTES FREQÜENTS?
Procés d’inscripció
Quins grups d'edat hi ha?
Hi ha tres grups d'edat: P3, P4/P5 i de 1r. a 6è de Primària. Això implica que hagin fet algun d'aquests nivells en el curs
escolar 2017-18.
Quins torns hi ha?
Hi ha 4 torns setmanals. Hi pots inscriure el teu/s fill/s en tants com sigui possible segons les places vacants. Si et va
bé, pots alternar setmanes.
L'horari es únicament de 9 a 17 hores?
L’opció de “MATÍ” , de 9 a 13 hores, només és pels grups de P3, P4 i P5. Si per necessitat has de deixar el/la nen/a
abans, tenim un servei d'acollida des de les 8 hores. Si l’infant un dia puntual ha de sortir abans, només cal comunicarho al tècnic i coordinador i aquest s’encarregarà de portar-lo al lloc i a l'hora acordada. Potser algun dia necessiteu
entrar més tard, si és així, cal comunicar-ho prèviament al coordinador i aquest s'encarregarà de portar el/la nen/a
amb la resta de companys per fer les activitats programades.
Què inclou el preu?
El preu “DIA” inclou totes les activitats esportives que es fan durant la jornada, una hora diària d'activitat aquàtica, el
dinar i una sortida setmanal i el preu “MATÍ” no inclou dinar.
Quan s'ha de fer efectiu el pagament?
El pagament es pot fer en una sola vegada el 100 % o en dos terminis del 50 %. La forma de pagament pot ser amb
targeta o document d’ingrés bancari (C-60).
Si anul·lem la reserva, ens tornaran l'import pagat?
Només es retornarà el 75% de l'import, si es comunica la baixa abans del dia 31 de maig de 2018.

Funcionament
Com funciona el grup de P3?
Aquest grup està dirigit per un tècnic esportiu especialista en Infantil.
La zona principal on desenvolupen les activitats és la zona infantil situada a l'escola Jacme March. La programació
potencia les activitats de motricitat, coordinació, equilibri, salt i les manualitats.
Els germans, amics i coneguts poden anar al mateix grup?
Els monitors faran la distribució tenint en compte en primer lloc l'edat i en segon terme l'afinitat.
En cas d'haver-hi algun/a amic/ga en el mateix torn, caldrà indicar el nom i cognoms a la fitxa d'autorització (només
en cas que hagin fet el mateix curs escolar).
Quants nens/es formen cada grup?
La ràtio exacta depèn de l'edat. En el cas de P3 la ràtio és d’1 tècnic per cada 8 nens/es, en el cas de P4, P5 i primària
és d’1 tècnic per cada 10 nens/es per tècnic.
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Què mengen els nens/es?
Farem dieta equilibrada, dissenyada per un nutricionista. Si algun nen/a necessita alguna dieta especial, cal fer-ho
constar a la fitxa personal.
Es compleixen totes les normes d'actuació en matèria d'higiene alimentària: monitoratge format en manipulació
d'aliments, control de temperatures dels aliments freds i calents, control de l'aigua, indumentària obligatòria, control
estricte de neteja d'estris, etc. Cada any el Departament de Sanitat fa una inspecció per determinar el compliment de
la normativa.
Poden participar nen/es amb necessitats alimentàries especials?
Sí. El/La pare/mare, tutor/a haurà d'informar de les necessites alimentàries a la fitxa personal i adjuntar un informe
mèdic. Si és un dia puntual, se li haurà de comunicar al coordinador en el moment de l'entrada.
Què cal portar?
Cal marcar la roba amb el nom i els cognoms. Portar cada dia roba de recanvi, banyador, casquet de bany, tovallola i
sabatilles. Es recomanable portar gorra, crema protectora mínim factor 40 i esmorzar.
Com puc donar a conèixer les meves inquietuds respecte al casal?
Les hores de deixar i/o recollir els infants són els moments en què et pots adreçar tant al tècnic com al coordinador
per comentar aspectes sobre el casal. També en pots deixar constància a l'enquesta. És important emplenar-la perquè
ens serveix per millorar el servei que oferim.
Qui és el responsable del casal durant la jornada?
El coordinador ha de vetllar pel bon funcionament del casal i de la instal·lació.
Pot un familiar recollir un infant? Pot anar-se’n sol a casa?
Només poden anar-se’n sols a casa els infants que hagin cursat 6è ja que entenem que són suficientment grans.
Perquè l’infant pugui marxar sol haureu de signar l'autorització en el moment de fer la inscripció. A la resta pot venir a
buscar-los un familiar, sempre que abans hagueu avisat a recepció per incloure’l a la fitxa o al mateix tècnic o
coordinador per tenir-ho en compte. Sobretot al principi, per raó de seguretat es demanaran nom, cognoms i DNI a
l'hora de recollir el/la nen/a. No deixarem anar cap nen/a amb ningú que no s'identifiqui o que el/la nen/a no
reconegui. El coordinador vetllarà per no deixar sortir cap nen/a sol/a a la mateixa porta.
En cas d'urgència amb el/la meu/va fill/a com me n’assabentaré?
Tenim dissenyat un protocol d'emergències segons el qual en cas d'accident el primer que fem és prestar els primers
auxilis a l'accidentat/ada. La majoria dels nostres tècnics són socorristes o tenen formació en primers auxilis. En cas
necessari, el coordinador informarà immediatament els pares.

Activitats
En quines instal·lacions es porten a terme les activitats?
Per norma general totes les activitats es porten a terme als espais esportius municipals com poden ser la Nova Piscina
Municipal, el Pavelló Jacme March o l’Estadi la Bòbila. Per a activitats puntuals es poden fer servir espais públics com
els parcs i per a les manualitats i el servei de menjador les sales dels diferents equipaments municipals. Es combinen
les activitats d’exterior amb les d’interior.
Quan i com fem les excursions?
Exceptuant el grup de P3, setmanalment fem una jornada especial fora de les instal·lacions. En aquestes sortides
sempre s'extremen les precaucions i s’augmenta el nombre de tècnics. Es tenen en compte algunes mesures de
seguretat com les samarretes, les polseres identificatives, etc.

