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Una gran carpa ha aparegut al carrer Trilla, on 
acròbates , malabaristes, pallassos , mags, es 
trobaran per passar un estiu ben divertit. 
 
No ens oblidarem de l’aigua, els jocs i moltes 
altres activitats. 
 



AFA ESCOLA REINA VIOLANT 
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CASAL D’ESTIU 2021 – UN CIRC AMB GRÀCIA AL REINA VIOLANT 

  DILLUNS 28 DIMARTS 29  DIMECRES 30 DIJOUS  1 DIVENDRES 2 
8.00 - 9.00 h. SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ (opcional) 
9.00 - 9.05 h. ARRIBADA AL CASAL* 

9.05 h. -9.30 h. BON DIA i ENS ORGANITZEM 

9.30 -12.50 h.  
ENS CONEIXEM: 
Jocs ,descoberta de 
l’espai  i… 
GRAN GIMCANA 
d’aigua 
 
 
 
Taller:confecció 
samarretes 

  
Sortida per grups: 
Infantil Plaça 
Lesseps 
Primària Parc del 
Putxet 
 
 
 
Activitat:Jocs a 
l’aire lliure 

Sortida tots els 
grups tot el dia: 
  
Piscina LA BASSA 
de Sant Olguer a 
Sabadell 
 

 
Sortida per grups: 
InfantilPalça de les 
dones del 36 
Primària : Parc 
Travessera de Dalt 
 
 
 
Activitat:Jocs a 
l’aire lliure 

 
 
ACTIVITAT A 
L’ESCOLA  a càrrec  
d’EL bidó de Nou 
Barris. 
 
 
 
Taller:confecció 
samarretes 

13.00 -14.30 h. TEMPS DE MIGDIA: DINAR 
TEMPS DE MIGDIA: DINAR 

14.30 -15.00 h. TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE – ESPAI 
TRANQUIL 

TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE – ESPAI 
TRANQUIL 

 
15.00 - 15.05 h. ARRIBADA AL CASAL ARRIBADA AL CASAL 

15.05 - 16.15 h.  
 
 
 
 
TALLER:  Manuailitat 

 
 

JOCS D’AIGUA 

 
 
JOCS D’AIGUA 

 
 
FESTA FINAL DE 
SETMANA: 

RODEM!!! 

16.15 -16.30 h. RECOLLIM I  FINS DEMÀ!* 
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  DILLUNS 6 DIMARTS 7  DIMECRES  8 DIJOUS  9 DIVENDRES 10 

8.00 - 9.00 h. SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ (opcional) 
9.00 - 9.05 h. ARRIBADA AL CASAL * 

9.05 h. -9.30 h. ESMORZAR I ORGANITZACIÓ 
9.30 -12.50 h. ENS CONEIXEM: 

Jocs ,descoberta de 
l’espai … i  
 
JOCS TRADICIONALS 
 
 
TALLER: Confecció 
samarretes 

Sortida per grups: 
Infantil: Plaça de les 
Dones del 36 
Primària Plaça Gal·La 
Placídia 
 
 
ACTIVITAT: 
Jocs a l’aire lliure 

Sortida tots els 
grups tot el dia: 
  
Piscina LA BASSA 
de Sant Oleguer a 
Sabadell 
 

Sortida per grups: 
Infantil: Plaça del 
Nord 
Primària Parc del 
Putxet 
ACTIVITAT: 

 
 
ACTIVITAT A 
L’ESCOLA  a càrrec  
de PANETTONE 
BROTHERS. 
 
TALLER: Confecció 
samarretes 

13.00 -14.30 h. TEMPS DE MIGDIA: DINAR TEMPS DE MIGDIA: DINAR 
14.30 -15.00 h. TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE - DESCANS TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE - 

DESCANS 
15.00 - 15.05 h. ARRIBADA AL CASAL ARRIBADA AL CASAL 

15.05 - 16.15 h.  
 
 
 
 
TALLER:  Manuailitat 

 
 

JOCS D’AIGUA 

 
 
JOCS D’AIGUA 
 

 
 
FESTA FINAL DE 
SETMANA: 
“PINTACARES” 

16.20 -16.30 h. RECOLLIM I FINS DEMÀ! * 

AFA ESCOLA REINA VIOLANT 
* Entrada i sortida esglaonada 

CASAL D’ESTIU 2021 – UN CIRC AMB GRÀCIA AL REINA VIOLANT 
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AFA ESCOLA REINA VIOLANT 

CASAL D’ESTIU 2020 – UN CIRC AMB GRÀCIA 

* Entrada i sortida esglaonada 

  DILLUNS  13 DIMARTS  14  DIMECRES  15 DIJOUS  16 DIVENDRES 17 
8.00 - 9.00 h. SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ (opcional) 
9.00 - 9.05 h. ARRIBADA AL CASAL* 

9.05 h. -9.30 h. BON DIA i ENS ORGANITZEM 
9.30 -12.50 h.  

ENS CONEIXEM: 
Jocs ,descoberta de 
l’espai 
 
 
JOCS COOPERATIUS 
 
TALLER: Confecció 
samarretes 

  
Sortida per grups: 
Infantil: Psrc Mestre 
Balcells 
Primària : Parc del 
Putxet 
 
ACTIVITAT: 
Jocs a l’aire lliure 
 Sortida tots els 

grups tot el dia: 
  
Piscina LA BASSA 
de Sant Oleguer a 
Sabadell 

Sortida per grups: 
Infantil: Parc de les 
Dones del 36 
Primària Parc Mestre 
Balcells 
 
 
ACTIVITAT: 
Jocs a l’aire lliure 
 

 
ACTIVITAT A 
L’ESCOLA a càrrec 
del Bidó de Nou 
Barris 
 
TALLER: Confecció 
samarretes 

13.00 -14.30 h. TEMPS DE MIGDIA: DINAR TEMPS DE MIGDIA: DINAR 

14.30 -15.00 h. TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE – ESPAI 
TRANQUIL 

TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE – ESPAI 
TRANQUIL 

15.00 - 15.05 h. ARRIBADA AL CASAL ARRIBADA AL CASAL 

15.05 - 16.15 h.  
 
 
 
 
TALLER: Manualitat 

 
 

 
JOCS D’AIGUA 

 
 
 

JOCS D’AIGUA 

 
 
FESTA FINAL DE 
SETMANA: 
 
BELLUGA EL COS!! 



SO
M

 P
AL

LA
SS

O
S 

! 
  DILLUNS 20 DIMARTS 21  DIMECRES  22 DIJOUS  23 DIVENDRES 24 

8.00 - 9.00 h. SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ (opcional) 
9.00 - 9.05 h. ARRIBADA AL CASAL* 

9.05 h. -9.30 h. BON DIA i ENS ORGANITZEM 

9.30 -12.50 h. ENS CONEIXEM: 
Jocs ,descoberta de 
l’espai  i… 
GRAN GIMCANA 
d’aigua 
 
 
 
TALLER: Confecció 
samarretes  

Sortida per grups: 
 
P3 i P4 : Plaça de les 
dones del 36 
Primària  i P5 :Plaça 
Lesseps 
 
 
ACTIVITAT: 
Jocs a l’aire lliure 

Sortida tots els 
grups tot el dia: 
  
Piscina LA BASSA 
de Sant Olguer a 
Sabadell 
 
 

Sortida per grups: 
 
P3 i P4 : Plaça de les 
dones del 36 
Primària  i P5 :Parc 
del Mestre Balcells. 
 
 
ACTIVITAT: 
Jocs a l’aire lliure 

 
ACTIVITAT A 
L’ESCOLA  a càrrec  
de ONLY BROTHER. 
 
 
ESPECTACLE de… 
 
TALLER: Confecció 
samarretes  

13.00 -14.30 h. TEMPS DE MIGDIA: DINAR TEMPS DE MIGDIA: DINAR 

14.30 -15.00 h. TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE – ESPAI 
TRANQUIL 

TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE – ESPAI 
TRANQUIL 

 
15.00 - 15.05 h. ARRIBADA AL CASAL ARRIBADA AL CASAL 

15.05 - 16.15 h.  
 
 
 
TALLER: Manuailitat 

 
 

JOCS D’AIGUA 

 
 
JOCS D’AIGUA 

 
 
FESTA FINAL DE 
SETMANA: 
“PINTACARES” 

16.15 -16.30 h. RECOLLIM I  FINS DEMÀ!* 

AFA ESCOLA REINA VIOLANT 
* Entrada i sortida esglaonada 

CASAL D’ESTIU 2020 – FESTA MAJOR A REINA VIOLANT CASAL D’ESTIU 2021 – UN CIRC AMB GRÀCIA AL REINA VIOLANT 
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AFA ESCOLA REINA VIOLANT 
* Entrada i sortida esglaonada 

  DILLUNS  28 DIMARTS 28  DIMECRES  29 DIJOUS  30 DIVENDRES 31 
8.00 - 9.00 h. SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ (opcional) 
9.00 - 9.05 h. ARRIBADA AL CASAL * 

9.05 h. -9.30 h. ESMORZAR I ORGANITZACIÓ 
9.30 -12.50 h.  

ENS CONEIXEM: 
Jocs ,descoberta de 
l’espai i…. 
JOCS D’AIGUA 
 
 
TALLER: Confecció 
samarretes 

  
Sortida Tots els 
grups 
Plaça del Nord. 
 
 
ACTIVITAT: 
Jocs a l’aire lliure Sortida tots els 

grups tot el dia: 
  
Piscina LA BASSA 
de Sant Oleguer a 
Sabadell 

 
Sortida Tots els 
grups 
Plaça de  les Dones 
del 36 
 
 
ACTIVITAT: 
Jocs a l’aire lliure 
 

ACTIVITAT A 
L’ESCOLA  a càrrec 
d’en MAG BEL( per 
confirmar) 
 
 
TALLER: Confecció 
samarretes 
 

13.00 -14.30 h. TEMPS DE MIGDIA: DINAR TEMPS DE MIGDIA: DINAR 
14.30 -15.00 h. TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE - DESCANS TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE - 

DESCANS 
15.00 - 15.05 h. ARRIBADA AL CASAL ARRIBADA AL CASAL 

15.05 - 16.15 h.  
 
 
 
 
TALLER: Manualitat 

 
 

 
JOCS D’AIGUA 

 
 
JOCS D’AIGUA 

 
 
FESTA FINAL DE 
SETMANA: 

EL CIRC 

16.20 -16.30 h. RECOLLIM I FINS DEMÀ! * 

CASAL D’ESTIU 2021 – UN CIRC AMB GRÀCIA AL REINA VIOLANT 
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Els nens i nenes de P-3 , P-4 i P-5: 
Cada dia una motxilla  amb: 
Una muda sencera de recanvi. ( calces/calçotets, samarreta, pantalons i mitjons, si s’escau). 
Crema de protecció solar 
Gorra amb visera 
Cantimplora d’aigua. 
Una samarreta blanca per estampar ( només  dilluns) 
Una mascareta  més un recanvi 
 
Els dies que hi hagi piscina o jocs d’aigua caldrà afegir: 
Tovallola de bany. 
Banyador. 
Sabatilles de piscina que s’agafin bé al peu. 
 
Els nois i noies de 1r. a  6è.: 
Cada dia una motxilla amb: 
Crema de protecció solar 
Gorra amb visera 
Cantimplora d’aigua. 
Una samarreta blanca per estampar ( només dilluns) 
Una mascareta  més un recanvi 
 
Els dies que hi hagi piscina o jocs d’aigua caldrà afegir: 
Tovallola de bany. 
Banyador. 
Sabatilles de piscina que s’agafin bé al peu. 
 

Aquesta motxilla, cal que la duguin cada dia. No la podrem 
deixar a l’escola. 

AFA ESCOLA REINA VIOLANT 

CAL QUE TOTA LA ROBA, 
MOTXILLA… ESTIGUI BEN 
MARCAT 

CASAL D’ESTIU 2021 – UN CIRC AMB GRÀCIA AL REINA VIOLANT 
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El mitjà de transport utilitat per anar a la piscina  serà el servei d’autocar. L’aforament dels busos privats  serà del 
100% de la seva capacitat., seguint la normativa del  Boletin Oficial del Estado (BOE) la orden SND/507/2020 
 
Els dies  de piscina  recomanem que els infants esmorzin a casa. 
  
També recomanem que abans de sortir de casa, es posin  la primera dosi de protecció solar. Al llarg del dia l’equip de 
monitors/es, n’anirà posant més. 
 

Bon dia i ens 
organitzem 

És un espai on l’educador/a acull el seu grup d’infants i parlen, en 
Assemblea, del que faran al llarg del dia. A més és un  moment on poder 
compartir, les vivencies del dia anterior o qualsevol altre tema que vulgui 
comentar el propi infant. 

Esmorzar A mig matí, aturarem l’activitat que estiguem fent en aquell moment, per 
esmorzar  una mica.  
Recomanem que es dugui fruita 

Temps lliure i espai 
tranquil 

És un espai  després de dinar on l’infant pot estar tranquil fent allò que més li 
vingui de gust, ( llegir, mirar contes, jocs de taula, polseres…) acompanyat  
d’un educador/a. 

Taller  Confecció 
samarreta 

La samarreta serà el record que cada infant haurà confeccionat de la seva 
estada al casal. Cada dilluns haurà de dur una samarreta blanca ( si fa més 
d’un torn haurà de ser la mateixa), i al llarg de la setmana la serigrafiarà. 
Malgrat  a l’horari posi que el taller es farà cada dia, un infant només el farà 
un dels tres dies. És una activitat que s’ha de fer individualment. Així doncs, 
l’infant que la faci dimarts, no la tornarà a fer dimecres. 

AFA ESCOLA REINA VIOLANT 

CASAL D’ESTIU 2021 – UN CIRC AMB GRÀCIA AL REINA VIOLANT 
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Piscina LA BASSA de 
SANT OLEGUER 

La piscina de La Bassa, és una piscina circular amb una profunditat del vas 
progressiva de 0,60 cm a 180 cm. Té diferents trampolins i zones de joc i esbarjo. 
Aquest dia els infants que marxen a les 13.00 i a les 15.00 es podran quedar tot el 
dia sense cap cost addicional. Caldrà que duguin una carmanyola amb el dinar. 
El dinar per als infants que es queden a dinar a l’escola serà PICNIC. 
En cas que aquesta activitat no es pugui dur a terme, s’informarà a les famílies , 
lliurant, a més, la nova programació del dia. 
 

Activitat : Ens coneixem És un activitat plantejada perquè infants i educadors/es es coneguin, sobretot quan 
s’inicia un torn del casal, ja que no sempre participaran  els mateixos infants.  Per 
tant, també haurem de fer una descoberta dels espais , és a dir, dels llocs per on 
ens mourem, les mesures sanitàries que haurem d’anar fent. Tot  això  tenint el joc 
com a eina  per desenvolupar-ho.  

Activitat: Rodem És un activitat on infants i educadors/es  hauran d e dur  els seus patinets o patins . 

Sortida a parc i places El protocol de mesures sanitàries preveu que les activitats del casal siguin en la 
mesura del possible a l’aire lliure. No sortiran tots els grups  a l’hora per evitar 
aglomeracions . Repartirem les diferents activitats en mesura de l'espai que 
tinguem.  
A part de fer jocs a l’aire lliure, també duran material per jugar , que desinfectarem 
un cop arribats a l’escola. 

Organització dels grups L’activitat preveurà l’organització dels grups de convivència en unitats  de 10/12 
infants , per tal de facilitar el distanciament  físic i les mesures en cas d’infant 
simptomàtic.. Els grups s’aniran actualitzant per períodes d’una setmana/torn. 
 
Cada grup de convivència tindrà assignat un educador/a, que també  s’anirà 
actualitzant per períodes d’una setmana/torn. 

AFA ESCOLA REINA VIOLANT 

CASAL D’ESTIU 2020 – FESTA MAJOR A REINA VIOLANT CASAL D’ESTIU 2021 – UN CIRC AMB GRÀCIA AL REINA VIOLANT 
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Mesures extraordinàries COVID -19 
 
LA ORGANITZACIÓ DEL CASAL DISPOSARÀ: 
 
• de la figura  del responsable de prevenció i higiene, que vetllarà  pel compliment de les mesures establertes en el 

Protocol Específic per a casals de la Direcció General de Joventut i disposar els elements acreditatius de la seva 
implantació. Prèviament a la realització de l’activitat haurà d’haver contactat amb el recurs sanitari bàsic 

     de la zona (majoritàriament CAP). 
• d’un Pla de Confinament que establirà el procediment a executar en cas que calgui aplicar-ho. 

 
Aquest “Pla de confinament” ha de contenir: 
  - Mecanisme de comunicació interna quan es produeixi la 
  coneixença d’un cas. 
  - Mecanisme de comunicació amb les famílies dels afectats. 
  - Mecanisme de comunicació als responsables sanitaris i 
  oferiment de dades de traçabilitat. 
  - Identificació de la zona d’espera  
 
• de la planificació de la ventilació, neteja i desinfecció dels espais i del material . 
 
A la vegada: 
•  Afavorirà que es respecti la distància física recomanada (2m). En aquells moments que no es pugui mantenir 

aquesta   distància, l’ús de la mascareta serà obligatori. 
• Organitzarà les entrades i sortides en torns de 10 minuts per  cada unitat de convivència.  Es podran simultaniejar 

tants torns com accessos a l’equipament hi hagi, sempre i quant tinguin una distància d’almenys 10 metres. 
• En cas que un infant d’un grup de convivència necessiti atenció especial per accident o emergència que  obligui a 

absentar-se al seu referent, el referent d’un altre grup de convivència es podrà fer càrrec dels 2 grups (el seu i el que 
el referent  s’ha hagut d’absentar) només durant el temps mínim imprescindible i usant mascareta. 

AFA ESCOLA REINA VIOLANT 

CASAL D’ESTIU 2021 – UN CIRC AMB GRÀCIA AL REINA VIOLANT 
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Mesures extraordinàries COVID -19 
 
ES RESPONSABILITAT DE LES FAMÍLIES: 
 
- Emplenar i signar  la Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19, 

cada inici de torn.. 
- Assegurar l’absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 ( febrer tos, dificultat 

respiratòria,  malestar, descomposició..) o amb qualsevol altre quadre infecciós. Per a reincorporar-se de nou  
a l’activitat han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-189i 14 dies 
quan es tracti de simptomatologia compatible. 

-    Informar en tot moment de l’estat de salut del/la  participant. Es facilitarà a les famílies i tutors un llistat   de            
comprovació de símptomes que caldrà ser emplenat abans de portar el participant a l’activitat. En aquesta llista 
també s’hi anotarà la temperatura del participant 
-     Aportar  el calendari vacunal  actualitzat ( exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament), 
demanat al moment d e fer la inscripció 

- Portar les mascaretes reutilitzables  netes i desinfectades diàriament. 

AFA ESCOLA REINA VIOLANT 

Altres aspectes a tenir en compte 
-    Els infants han de venir al casal acompanyats sempre d’un adult que pugui deixar constància de l’estat                       
de salut del participant.  
-     Es prendran mesures necessàries de desinfecció de mans. 
-     Diàriament es farà neteja amb desinfectant dels diferents espais utilitzats pels infants. 
- Es seguirà la planificació de ventilació, neteja i desinfecció en centres de lleure, publicada per  la secretaria de                   
Salut Pública. 

CASAL D’ESTIU 2021 – UN CIRC AMB GRÀCIA AL REINA VIOLANT 
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DEL MENJADOR: 
 
El servei de catèring el farà l’empresa Campos Estela, la mateixa que ho fa al llarg del curs. 
 
Seguint el protocol específic per a casals d’estiu: 
- Els infants podran col·laborar alhora de parar taula, ho hauran de fer en grups reduïts ,mantenint les 

distàncies i havent-se rentat les mans  correctament. 
- Un cop asseguts els infants a les taules, respectant sempre les distàncies, els educadors/es distribuiran 

els plats servits, el pa i la fruita individualment per cada infant. 
- Només es poden utilitzar plats  i coberts individuals, no hi haurà safates, ni paneres. L’aigua la serviran 

els educadors/es , en gerres.  
 
 
• Les incidències i avisos del servei menjador, hauran de ser sempre per escrit : 
- En cas que el nen/a hagi de prendre algun medicament, cal que ens digueu quina dosi i a quina hora s’ha 
de prendre el medicament. Agraírem ens poseu el nom en la capsa o sobre. A la vegada haureu 
d’emplenar un full d’autorització. 
- En cas que hagi de fer dieta, s’haurà de comunicar a les nou del matí. 
- En cas que un dia el nen/a no es pugui quedar a dinar, cal que ens ho feu saber.  El mateix què, en cas que 
un dia algun nen/a no inscrit al servei de menjador s’hagi de quedar a dinar. 

 

AFA ESCOLA REINA VIOLANT 

CASAL D’ESTIU 2021 – UN CIRC AMB GRÀCIA AL REINA VIOLANT 
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DAVANT D’UNA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SMPRE I QUNA NO SIGUI PER COVID-19: 
• En qualsevol sortida o dins del mateix edifici de l’escola, cada grup té la seva farmaciola amb tot el 
material necessari per fer les primeres cures. 
 
• En el cas que un infant es trobés malament o prengués mal, s’avisarà telefònicament a la família. Les 
mesures sanitàries per la COVID-19, tenen el seu protocol específic, explicat en aquets mateix dossier. 
 
• Davant d’una situació de gravetat s’avisarà al 061 o al 112 . 
  

 

AFA ESCOLA REINA VIOLANT 

ENTRADES I SORTIDES: 
Es faran de forma esglaonada si no varia la normativa. Cada grup de convivència entrarà amb 10 minuts 
de diferència, i es podran simultaniejar , despenent del nombre d’accessos a l’escola. S’informarà  a les 
famílies enviant un correu electrònic cada divendres previ a l’inici del torn del casal. 

CASAL D’ESTIU 2020 – FESTA MAJOR A REINA VIOLANT 

Cada dilluns caldrà dur la : 
 
- Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19, 
cada inici de torn, degudament emplenada i signat. És indispensable per poder participar al casal 

CASAL D’ESTIU 2021 – UN CIRC AMB GRÀCIA AL REINA VIOLANT 
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