Famílies, infants i joves!
Us presentem el Casal d’Estiu d’enguany,
amb més ganes que mai, amb més il·lusió
que mai, més motivades que mai.
Aquest serà un Casal d’Estiu per recordar,
el més extraordinari, MÉS QUE MAI!
Serà el vostre estiu MÉS QUE MAI perquè
hem escoltat MÉS QUE MAI les vostres
propostes a les valoracions dels darrers
estius. Amb elles, hem fet una programació
pensada per a totes les edats, d’allò més
variada, per a tots els gustos i totalment
nova, MÉS QUE MAI.
Desitgem trobar-nos de nou!!

QUÈ FAREM AL CASAL? QUÈ HI TROBAREM?
JUGAR, APRENDRE I CRÈIXER!!
Expressarem sentiments i emocions, desenvoluparem
la nostra creativitat i imaginació, tindrem cura del medi
ambient i sabrem conviure amb respecte i comprensió.
MOLTA DIVERSIÓ I RIALLES!!
Nous companys i companyes, noves activitats
per passar-ho genial, participarem de tot, serem part
del grup, els/les veritables protagonistes.
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REUNIONS AMB LES FAMÍLIES
 REUNIÓ INFORMATIVA: Dimarts 10 de maig, 17:00h.
La reunió és presencial a l’escola.

DATES I TORNS






1r torn: 27 de juny al 1 de juliol
2n torn: 4 al 8 de juliol
3r torn: 11 al 15 de juliol
4t torn: 18 al 22 de juliol
5è torn: 25 al 29 de juliol

HORARIS I PREUS
NÚMERO
Horari núm. 1
Horari núm. 2
Horari núm. 3
Horari núm. 4




HORARI
De 9 a 13h
De 9 a 15h dinar inclòs
De 9 a 13 i de 15 a 17h dinar no inclòs
De 9 a 17h dia complert amb dinar inclòs

PREU SETMANAL
62€
95€
80€
129€

S’aplica un descompte del 5% a la inscripció menor de segons/es germans/es sempre i quan es faci
la inscripció en el termini establert.
S’aplica un descompte del 5% a famílies amb Títol de família monoparental.
S’aplica un descompte de 3€ en tots els torns als participants inscrits a 4 o més torns.

ACOLLIDA MATINAL
HORARI
7:30 a 9h
8 a 9h
8:30 a 9h


PREU SETMANAL
15€
13€
10€

Preu Atenció Matinal esporàdica: 4€ pagament en metàl·lic el mateix dia.

PERMANÈNCIES MIGDIA I TARDES
HORARI
13 a 14h
13 a 15h dinar inclòs
13 a 17h dinar inclòs
15 a 17h


PREU DIA
4€
10€
15€
6€

Les permanències s’hauran d’avisar i pagar a les 9 del matí el mateix dia.
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INSCRIPCIÓ
Termini: del 10 al 31 de maig
CAL FER LA INSCRIPCIÓ ONLINE al web de Diver´s: www.diversesplai.cat/casals-estiu/
O escanejant aquest codi QR:

Automàticament, rebreu una còpia de la inscripció al vostre correu electrònic. Diver’s, a més, confirmarà
per correu la correcta recepció de la inscripció dins les següents 48 hores en horari laborable.
També us atendrem directament a les nostres oficines, amb cita prèvia.
NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ
No es podrà participar sense la inscripció degudament complimentada i la documentació lliurada el primer
dia. Qualsevol infant que assisteixi sense inscripció o sense haver comunicat qualsevol canvi de torns o
horaris, no es podrà quedar. Es trucarà a la família per la seva recollida.
Diver’s no es farà responsable de les errades en la tria dels torns i horaris a l’hora d’omplir la inscripció. És
molt important doncs, revisar abans d’enviar i la còpia rebuda. Si detecteu algun error comuniqueu a
diverstiu@gmail.com urgentment per poder corregir-ho abans de fer la reserva.
No es poden inscriure infants que no hagin cursat I3 aquest curs 2021-22.
Els torns són per setmanes complertes, en cap cas es pot participar per dies únics o mitges setmanes.
S’atendran les inscripcions per rigorós ordre de recepció.
El nombre de places és limitat, amb prioritat per l’alumnat de l’escola. Hi ha un 50% de places obertes a
infants d’altres centres. Les inscripcions d’altres centres, un cop acabat el termini d’inscripció, rebran la
confirmació de plaça.
S´admeten inscripcions fins a una setmana abans de l´inici de cada torn sempre i que hi quedin places.
Les inscripcions fora de termini no gaudeixen dels descomptes establerts.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR AL CASAL
El primer dia que l’infant vingui al casal, haurà de portar fotocòpia del carnet de vacunacions i de la targeta
sanitària.
S’haurà de lliurar a la direcció del casal en un sobre tancat amb el nom de l’infant.
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ALLARGAMENTS DE TORN, CANVIS I MODIFICACIONS D’HORARIS
Els infants inscrits poden allargar torns. Tanmateix, es poden fer canvis d’horaris.
En tots els casos, s’ha de comunicar a Diver’s per correu electrònic, com a molt tard el dimecres abans del
torn que es vulgui allargar o els canvis que es vulguin fer. No s’admeten canvis per telèfon o Whatsapp.

BAIXES I ANUL·LACIONS
Les baixes, anul·lacions de casal o qualsevol dels seus torns, reducció horària o qualsevol altre servei,
s’hauran de comunicar almenys una setmana abans (veure condicions de devolució a l’apartat Condicions
econòmiques).
Diver’s es reserva el dret d’anul·lar el casal o qualsevol dels seus torns u horaris si no hi ha un mínim de 20
participants inscrits. L’anul·lació es comunicarà 15 dies abans de l´inici de l´activitat.
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MONITORATGE DE SUPORT A LA INCLUSIÓ
Al formulari d´inscripció hi ha una casella per indicar si el/la vostre/a fill/a necessita monitor/a de suport. Si
és així, si us plau, marqueu-la i des de Diver’s us informarem de com podem fer aquest tràmit.

CONDICIONS ECONÒMIQUES












El cobrament del casal s’efectuarà per domiciliació bancària.
Es faran dos càrrecs, sempre i quan s´hagi fet la inscripció en el termini corresponent: 50% al maig i
50% al juny.
Les inscripcions fora de termini es cobraran en una sola domiciliació.
Els allargaments de torn o modificacions d´horari es domiciliaran en el moment de la comunicació.
Qualsevol rebut retornat o impagat significa la baixa de l’infant.
Si la família anul·la la seva assistència al casal o en algun dels seus torns per motius personals, es farà
un retorn del 50% sempre i quan ho hagi avisat amb almenys una setmana d’antelació.
Si l’anul·lació es dona per malaltia, accident de l’infant, o confinament per Covid-19, es retornarà el
80% sempre i quan es justifiqui amb el Certificat mèdic pertinent a l’inici de l’absència.
Qualsevol infant que no assisteixi als torns i horaris en els que s’ha inscrit sense previ avís, perdrà el
dret a cap retorn ni recuperació o canvis de dates.
No s’acceptarà cap inscripció de famílies que tinguin deutes pendents amb Diver’s fins haver-les
satisfet.
Les permanències, menús puntuals, etc., es pagaran en metàl·lic en el moment de l’avís a primera
hora del matí.
El preu del casal inclou absolutament totes les activitats i serveis de 9 a 17h. a excepció de les
permanències i serveis puntuals.
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COMUNICACIÓ - ATENCIÓ
HORARIS A LES NOSTRES OFICINES: De dilluns a divendres de 9 a 17h, amb cita prèvia.
CORREUS DE CONTACTE: Correu principal: diverstiu@gmail.com, altre correu: diversesplai@gmail.com
TELÈFONS:




Fixe: 93 446 42 91
Mòbils i WhatsApp: 617 82 41 18
Temes puntuals i urgències: 662 518 526

Diver´s farà arribar totes les comunicacions a través de l’aplicació DINANTIA.
Per rebre aquesta informació, s’ha de descarregar l´aplicació al telèfon mòbil.
Un cop instal·lada, haureu d’introduir el mateix correu electrònic que s’ha
indicat a la inscripció, amb l’objectiu de crear el perfil de recepció.
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OBJECTIUS GENERALS




















Oferir una activitat que esdevingui el vehicle per
transmetre valors, on els infants siguin escoltats
i acompanyats en el seu procés maduratiu, on siguin els
protagonistes d’una activitat il·lusionant, divertida,
variada, que els faci passar-ho bé durant el seu temps
de vacances.
El desenvolupament personal dels infants,
l’impuls de les seves capacitats i gestió de les seves
emocions i vivències.
L’adquisició d’hàbits saludables, d’higiene, ordre i
autogestió.
La cura de l’entorn i la sensibilitat mediambiental.
L’aprofitament de les diverses propietats dels jocs i
activitats com a medi d’interrelació i aprenentatge.
El reforç de l’autonomia i les capacitats motrius i
cognitives, així com les limitacions i superació mitjançant
activitats ben diverses.
Que s’expressin lliurement, i aprenguin a escoltar i
adoptar una visió empàtica com a mètode de resolució
de conflictes.
Valorar la responsabilitat, interès i participació sobre tot
allò que es proposi.
Acompanyar pel que fa al respecte envers la inclusió i la
diferència de qualsevol tipus, entenent que la pluralitat és
una oportunitat d´enriquiment.
El desenvolupament comunitari i social. Facilitar les eines
per a una satisfactòria vida en comú.
Afavorir la comunicació i adquirir hàbits de convivència i
cooperació.
Comprendre la importància de compartir i respectar per
construir una societat més justa.
Adquirir coneixements i desenvolupar interès per la cultura.
Desenvolupar la seva creativitat, enginy i imaginació així
com el seu sentit crític i llur capacitat de decisió.
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GRUPS I RÀTIO
Ràtio de 10 infants per 1 monitor/a en grups de petits.
Ràtio de 10 infants per 1 monitor/a i fracció de 15 grups en grups de mitjans i grans.
Els grups funcionaran de manera que sempre hi hagi 2 monitors/es.
Es posaran monitors/es de reforç sempre que calgui per a les sortides.
GRUPS




PETITS: I3, I4 i I5
MITJANS: P1, P2 i P3
GRANS: P4, P5 i P6

Sempre i quan el nombre d´inscrits ho permeti es faran subgrups.
Es tindran en compte els suggeriments dels infants a l’hora de formar grups.

L´EQUIP DE MONITORES I MONITORS
Format en la seva majoria per les monitores i monitors vinculats/des a l’escola, que treballen durant el curs
fent extraescolars o altres serveis.
Tots/es ells/es titulats/des en lleure educatiu i en diferents disciplines. Direcció titulada.
Són professionals i apassionats/des per la seva feina, referents dels infants, amb experiència en la realització
d’activitats i en casals d’estiu.
Motivats/des i implicats/des en tot moment en el bon funcionament del casal i les seves activitats que ja
estan preparant amb il·lusió.
Acompanyaran, escoltaran i faran seguiment dels infants en tot moment amb una actitud d’acció dinàmica,
d’atenció emocional, de protecció i d’educació en valors.

HORARI
9:00 a 9:15 h..........................................Punt de trobada
9:15 a 10:15 h.........................................Activitat del matí 1
10:15 a 10:30 h.......................................Esmorzar
10:30 a 11:30 h.......................................Activitat del matí 2
11:30 a 12:30 h.......................................Remullada, jocs d´aigua
12:30 a 13:00 h.......................................Racons, temps lliure
13:00 a 14:00 h.......................................Dinar
14:00 a 15:00 h.......................................Descans, temps lliure, racons, preparar vetllada
15:00 a 16:45 h.......................................Activitats tarda
16:45 a 17:00 h.......................................Punt de trobada, recollida i comiat
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CODI I PARTICIPACIÓ DELS INFANTS
Al casal hi ha el nostre “CODI” a la vista de tots i totes. És un conjunt de normes de convivència i
comportaments que consensuem plegats/des.
També existeix un règim intern i fulls d’incidència que es parlaran amb les famílies en cas de conflictes
puntuals o no seguiment de les normes bàsiques del casal.
Els infants participen en les tasques de gestió i organització del casal per treballar l’autonomia i autogestió
del seu temps i espai.
Depenent de les seves edats, tenen tasques de responsabilitat com ara ajudar a posar i treure taula, endreça
dels materials, responsables de l’aigua, reciclatge i reutilització de materials, ajuda als més petits, etc.

PROGRAMACIÓ
Estem treballant en una programació inspirada en allò que els infants ens han proposat en les valoracions
d’anys anteriors.
Activitats variades i per tots els gustos, adequades i adaptades a les edats de cada grup.
Amb elles treballem:
 L´educació de gènere i igualtat
 Educació ambiental i sostenibilitat
 Educació emocional
 Educació inclusiva i de diversitat
 Educació per la pau i la resolució de conflictes
AL MAIG HI HAURÀ PENJADA AL WEB DE DIVER’S LA PROGRAMACIÓ DEFINITIVA.

LES ACTIVITATS







FEM ESPORT: Promovem els hàbits de vida saludable començant el dia amb algun esport.
PUNTS DE TROBADA: A l’inici del dia i al comiat, per parlar i reflexionar sobre tot el que va
succeint dia a dia al casal, per escoltar als infants, i resoldre conflictes, per explicar novetats i
escoltar noves iniciatives, per gaudir junts de l’inici del dia amb alguna animació o cançó.
AMBIENTACIONS: Decorem els espais que utilitzem amb motius d’aquells temes que tractem al
casal, exposant els nostres murals i projectes setmanals.
RACONS DE JOC: Racons amb materials i recursos per quan els infants vulguin: Jocs de taula,
materials per dibuixar, pintar i crear, llibres i contes, joguines, etc.
ACTIVITATS DE LLEURE:
 Dinàmiques i activitats d’interiorització, comunicació i expressió emocional.
 Tallers creatius d’expressió plàstica.
 Tallers d’expressió corporal i artística (teatre-dansa-música).
 Tallers dinàmics de diverses temàtiques (natura, alimentació saludable, tradicions, etc).
 Jocs, gimcanes, grans jocs, jocs de pistes, jocs estratègics i d´enginy, i d’altres.
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L’HORA DEL DESCANS
Un estona lliure per descansar, relacionar-se, fer jocs tranquils, relaxació, o dormir una becaina si volen,
sobretot els més petits.

REMULLADA
Un moment refrescant cada dia a l’hora de més calor, amb piscines inflables i/o jocs d’aigua lliures i
organitzats.
L’aigua de la piscina es canvia diàriament i s’aprofita per regar.

LES EXCURSIONS I SORTIDES
Fem una excursió setmanal de tot el dia en autocar, preferentment en espais oberts i naturals amb activitats
dirigides i en un radi d’un màxim de 45 minuts de l’escola.
També aprofitem els entorns i recursos naturals i urbans de cada centre per sortir a fer diferents activitats.
A les excursions de tot el dia hi poden participar tots els infants al marge de l’horari que facin sense cap cost
addicional.
S’informarà a les reunions dels llocs de sortida i apareixeran també a la programació de forma provisional.
Tenim previst: 2n torn al TIBIDABO i 4t torn PARC D´AVENTURA. 1r-3r-5è torn ESPAIS DE NATURA.
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RECURSOS I MATERIALS
Al casal, els infants trobaran tots els materials i recursos necessaris per totes les activitats.
Al casal rebran:
 SAMARRETA IDENTIFICATIVA: S’ha de portar sempre a totes les excursions.
 AGENDA CANÇONER.
 DIPLOMA RECORDATORI: En acabar la seva estada.

TEMPS DE MIGDIA
Els àpats seran cuinats en modalitat de càtering, mirant en tot cas per un servei de la millor qualitat possible.
Es cuinen els diferents menús especials: al·lèrgies, dieta musulmana, vegetariana, etc.
Caldrà en tots els casos el justificant mèdic pel que fa a les al·lèrgies, intoleràncies, etc.
Per una dieta puntual astringent per indisposició de l’infant s’ha d’avisar a primera hora del matí.
Els menús puntuals per permanències, igualment.
Al temps de migdia al casal, es treballen els mateixos continguts i hàbits que durant tot el curs.
A les excursions de tot el dia ens proveiran de pícnic consistent en 2 entrepans, aigua i fruita.

COMUNICACIONS I IMATGES DEL CASAL
A part de les comunicacions amb Diver´s de les que ja us hem parlat anteriorment, la direcció del casal i
els/les monitors/es estan sempre a la vostra disposició per qualsevol consulta.
A cada casal hi haurà un telèfon per comunicacions directes i puntuals amb la direcció del casal. Us el
donarem a la reunió de famílies inscrites.
Periòdicament enviarem un resum de fotos i/o vídeos de cada torn. No són fotos centrades en les imatges
dels infants, sinó en les activitats que fan.
Aquestes fotos només s’utilitzaran en cada cas per enviar-vos-les a les famílies de cada casal i/o per les
memòries del casal i pròximes promocions i difusions dels casals de Diver´s.
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QUÈ HAIG DE PORTAR AL CASAL?
Per mantenir l’ordre individual, cada infant portarà al casal una capsa decorada a casa amb el seu nom i el
que vulgui per guardar en ella les seves pertinences personals. Ha de tenir una mida que hi càpiguen els
materials següents:
o Cada dia, motxilla amb l’esmorzar
o I3 o qui ho necessiti: una muda complerta de roba, una bossa de plàstic, una capsa de tovalloletes
humides
o Una cantimplora per aigua amb el nom posat de cada infant
o A les excursions s’ha de portar sempre la motxilla, una ampolla d’aigua i l’esmorzar
o Una gorra
PER LA REMULLADA
o
o
o
o

Banyador
Xancles d’aigua que no rellisquin
Tovallola
Estoig amb crema solar, pinta (si es vol)

Cada dia portaran i tornaran a casa el banyador i la tovallola.
Tot ha d’anar marcat amb nom i cognom.
Posem atenció especial en posar crema solar sempre que estem al sol.
L’ampolla o pot de crema solar de cada infant ha de portar el seu nom posat.
A les sortides s’ha de portar sempre la samarreta del casal.
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ASSEGURANCES I PROTOCOL D’ACCIDENTS
Diver’s actua en compliment del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en
les que participen menors de 18 anys.
Tots els participants al casal, infants, i monitors/es, estan coberts per una assegurança de Responsabilitat
Civil i d’Accidents. No és una mútua, en cas d’accidents es segueix el següent protocol:
 Per lleu que sigui l’accident sempre s’avisa a la família.
 En cas d’haver de traslladar l’infant:
1. Es truca a la família.
2. Es truca al servei d’urgències / ambulància si s’escau.
Us preguem que durant el casal els vostres telèfons estiguin sempre disponibles.
A cada casal hi ha vàries farmacioles per primeres cures.
A cada casal hi ha un o més monitors/es formats en primers auxilis.
MEDICAMENTS
Cap infant pot anar al casal amb medicaments, serà la família qui els lliuri a una persona responsable del
casal.
No es donarà cap medicament a cap infant sense el permís per escrit de la família i si s’escau amb la recepta
mèdica on aparegui la posologia.

PROTOCOL COVID-19
A cada casal hi ha un o més responsables formats com a gestors Covid-19.
Des del principi de la pandèmia hem estat aplicant els diferents protocols marcats per el Departament de
Salut, amb el que estem en constant contacte i seguint les seves indicacions en tot moment.
Ara restem a l’espera del què ens diguin que caldrà aplicar aquest estiu. Informarem puntualment.

VALORACIÓ
Al nostre web teniu un formulari de valoració de la vostra participació al casal, us preguem que l´ompliu, hi
ha un apartat per omplir la família i un altre per omplir els infants.
Per nosaltres és molt important, ja que ens ajuda a millorar i analitzar la nostra gestió.
Us volem escoltar a vosaltres i als infants. Ens serveix també per les memòries i estadístiques.
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