
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Casal ludoesportiu 

UN MÓN D’OFICIS 
 Del 28 de juny al 13 d’agost 2021 

Horari de 9’00h a 17’00h  

( amb acollida de matí) 

ESCOLA ESTEVE BARRACHINA 

De 3 a 12 anys 
 

WWW.ZONADEJOC.COM 

617.981.053 

queralt_anabel@hotmail.com 
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QUI SOM? 
 
DIRECTORS-ES DEL CASAL 

Queralt Llorens Torrents 

Directora i coordinadora del 

casal 

Responsable de seguretat i 

d’higiene 

 

Anabel López Garcia 

Directora i gestió comptable 

Responsable de seguretat i 

d’higiene 

 

 

Xavier Llorens Torrents 

Coordinador del grup de 

grans 

Responsable de seguretat i 

d’higiene 

 

EQUIP DE MONITORS 
Els nostres monitors son professionals del sector, amb anys d’ experiència tant en el món infantil com 

en el món del lleure, així com els especialistes en esports, tallers, infants amb necessitats especials i 

d’ altres activitats. Tots ells compten  amb la titulació corresponent. 

Aquet any degut a  les mesures adoptades pel COVID-19, la ràtio serà d’un monitor/a cada 10 

infants i dos coordinadores. 

La nostra prioritat és que els nens creixin a gust i en convivència amb la societat on viuen, que 

aprenguin valors tan essencials com el companyerisme i el respecte a les persones i que siguin crítics 

amb el món on viuen. Sempre, a través dels jocs, tallers, històries i aventures que vivim en totes les 

nostres activitats, perquè creiem que aquesta és la millor manera d'educar. 

Totes les nostres activitats inclouen 

*Director/a de lleure titulat/da i experimentat/da. 

*Equip de monitors/es titulats/des i especialitzats/des. 

*Assegurances de RC i accidents incloses. 

*Notificació amb inspecció de joventut. 

*Certificat de delictes sexuals 

*Atenció a les famílies 

*Curs de sanitat en covit-19 

 



 

 

 

 

CASAL LUDOESPORTIU “UN MÓN D’OFICIS” 
Les activitats d’estiu suposen una gran oportunitat per a nens i nenes de gaudir d’un lleure de qualitat. 

Es tracta d’un casal adreçat a infants de 3 a 12 anys que els permeten seguir adquirint competències i 

habilitats en un marc distès i amb la possibilitat de dur a terme activitats complementàries a les que 

realitzen en període lectiu. A través del joc i d’altres propostes educatives es treballen valors 

fonamentals com l’amistat, la solidaritat i la igualtat i es poden reforçar hàbits i conductes saludables. 
Zona de Joc proposa un “ un estiu diferent” perquè així es, creiem que aquet any els infants 

tenen necessitats diferents  i per adaptar-nos a elles i a la normativa i protocols oferim un casal 

on els infants estaran separats per grups de 10 infants a infantil i primària, podrem tenir relació 

amb els altres infants del casal a traves de dinàmiques, jocs interactius , cartes ,... però no físic. 

Sabem que es un handicap però i si ho fem divertit? Trobarem la manera! 

 

PER ELS MÉS PETITS, INFANTIL (P3,P4,P5) 

Enguany aprendrem els oficis ,a través de jocs i activitats viurem les setmanes endinsant-nos en 

diferents professionals com ara :  

Jardiners/es, artistes, cuiners/es, bombers/es i policia, músics, sastres i modistes,  

astronautes. Cada setmana canviarem d’ofici on els infants podran gaudir i aprendre , ja sigui 

confeccionat roba, creant receptes noves, tocar amb una banda de música, o anar als estels, la nostra 

imaginació no te límits!  

 

PER ALS MÉS GRANS, CICLE INICIAL, MITJÀ  I SUPERIOR (de 1er a 6é ) 

Volem oferir als infants un casal molt dinàmic, on les activitats diàries estan  relacionades amb 

l’esport, basquet, handbol, vòlei, tenis taula, futbol, rugbi, raquetes..... i jocs en moviment, com 

gimcanes, jocs de pistes, jocs de relleus, dinàmiques d’orientació, ball i teatre. També farem tallers i 

activitats més lúdiques on els infants s’ho passaran d’allò ,és bé.
 

JARDINERS/ERES 

És la primera setmana i que millor que endinsant-nos 

en el món de la jardineria, com es fan els 

esqueixos?, quins aliments són de temporada? 

Cuidarem de l’hort de l’escola, i crearem un hort 

vertical amb plantes aromàtiques. 

ARTISTES 

Una setmana plena de imaginació i creacions, ja sigui 

pintant, modelant, escrivint, o en el món del circ, 

tots som artistes i l’últim dia de la setmana farem 

una exposició de tots el artistes del casal. 

CUINERS/ES 

Una setmana més i aquesta vegada la més llaminera , 

aprendrem a cuinar, amb l’ajuda d’un xef . 

Plats senzills o elaborats, freds o calents, dolços o 

salats..... Preparats per llepar-nos el dits. 

 

BOMBERS I POLICIA 

Una setmana plena d’aventures i d’emocions serem 

aprenents de bomber i policies i aprendrem moltes 

coses de la seva feina . 

 

MÚSICS 

La música és la protagonista d’aquesta setmana, al 

so i el ritme de diferents estils musicals, des del 

Jazz, el Rock, el Pop, els musicals, o sons i cançons 

africanes o tribals. Crearem i tocarem diferents 

instruments, i ballarem sense parar . 

 

SASTRES I MODISTES 

Fil i agulla, apunt per cosir, teles, botons, patrons, 

màquines de cosir, ho tenim tot a punt per ser uns 

grans sastres i modistes. Crearem un gran 

passarel·la per fer la nostra desfilada de moda. 

 

ASTRONAUTES 

L’última setmana, i què millor que fer un vol fins 

l’espai. Després de moltes proves durant la setmana 

i d’aprendre moltes coses  segur que aconseguirem 

ser uns grans astronautes.  

 

 

 

 



 

 

 Els infants de primària tenen un dia de platja assignada per grups de convivència a la platja de la Fragata 

on tindrem un horari i un espai assignat per els infants del casal. 

HORARI  INFANTIL 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8’00-9’00 Acollida matinal 

9’00-9’05 Entrada esglaonada P3 

9’05-9’10 Entrada esglaonada P4 

9’10-9’15 Entrada esglaonada P5 

9’15-9’30 Rentem mans amb cançons i jocs 

9’30-10’00 Esmorzar 

10’00-11’00  (espectacle) Jocs d’aigua 

11’00-12’00 Activitat dels oficis 

12’00-12’50 Jocs i activitats 
Gimcanes i 

psicomotricitat 
Mou-te! Taller   (espectacle) 

12’50-13’10 Recollida esglaonada 

13’10-13’30 Rentem mans 

13’30-15’00 Menjador 

15’00-15’15 Recollida esglaonada 

15’10-16’00 
 

16’00-16’50 Jocs gegants Experimenta  Hora del conte Cuidem de l’hort El pot dels sentiments 

16’50-17’10 Recollida esglaonada 

HORARI  PRIMÀRIA 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8’00-9’00 Acollida matinal 

9’00-9’05 Entrada esglaonada 1er 

9’05-9’10 Entrada esglaonada 2on i 3er 

9’10-9’15 Entrada esglaonada 4t,5è i 6è 

9’15-9’30 Rentem mans amb cançons i jocs 

9’30-10’00 Esmorzar 

10’00-11’00 
Dinàmiques de 

grup 
Jocs dirigits / Comunica't! Esports aquàtics: 

Caiac 

Pàdel surf 

Bodyboard 

Surf 

11’00-12’00 Jocs d’aigua 

12’00-12’50 
Mou-te! Multi esports Tir amb arc  

Gimcanes i Rocòdrom 

12’50-13’10 Recollida esglaonada 

13’10-13’30 Rentem mans 

13’30-15’00 Menjador 

15’00-15’15 Recollida esglaonada 

15’10-16’00 Jocs dirigits 

16’00-16’50 Jocs de taula Esports de raquetes Multi esports Jocs gegants Experimenta 

16’50-17’10 Recollida esglaonada 



 

 

 

 

Zona de joc ha creat un mètode per facilitar i extremar la neteja, totes les 

activitats que necessitin de material, anirà en capses de plàstic, amb el material 

necessari per cada activitat. La coordinadora garantirà les capses amb el material 

desinfectat i després del l’ús per grups de convivència de 10 infants es tornarà a 

desinfectar per garantir la seguretat per el següent grup. 

 

 LES ACTIVITATS ESTAN OBERTES A CANVIS. 

 

-HORARI: L’horari base es rotatiu les activitats es faran en grups reduïts de 10 infants, 

així tots els participants podran fer totes les activitats, valorarem fer activitats i sortides 

locals sempre que podem garantir un màxim de seguretat. 

-ESPECTACLES: Cada Dilluns es realitzarà algun tipus d'espectacle que tindrà a veure amb 

el tema de la setmana. Els infants hi participaran  com a espectadors.  

Cada setmana utilitzem un registre diferent per tal que els nens i nenes coneguin diferents 

jocs, activitats, etc. 

-RECICLA I CREA: Activitats plàstiques diverses on treballem amb diferents materials 

reciclats i on potenciem la creativitat de l' infant. Les activitats plàstiques estan 

relacionades amb el tema treballat cada setmana. 

-MULTIESPORTS: A través de la pràctica de l’ esport fomentem un estil de vida saludable, 

introduint als infants a diferents esports, tant individuals com d’ equip, amb la intenció d’ un 

aprenentatge bàsic d’ aquests, i la col·laboració entre ells. 

-ACTIVITAT ELS OFICIS: tot tipus d’activitats , ja siguin taller , contes ,jocs, dinàmiques , 

etc tot seguin el fil conductor de cada setmana.

-JOCS D'AIGUA I PLATJA: -Els infants gaudiran diàriament de jocs d’aigua , sempre 

amb el seu grup d’infants i per tors, els monitors/es garantiran el distanciament físic i la 

higiene. Els infants de primària aniran un dia a la setmana a la platja de la Fragata on 

l’ajuntament ens limitarà una zona nomes per els infants del casal, anirem en grups de 10 

i dos monitors. 

-EXPERIMENTA: Preparats per fer un munt d’experiments, amb mil i un materials diferents. 

Com fer plastilina, craters, pedres, pasta de sal, colònies, cuina, reaccions i mecanismes, i 

explosions volcàniques! etc 

-COMUNICA’T:A través de la tecnologia i dels sistemes antics de comunicació 

buscarem la manera de poder tenir una relació amb la resta d’infants. 

-MOU-TE: Jocs i dinàmiques de grup on el moviment i la musica son el principal element, s’ho 

passaran d’allò mes be remenant l’esquelet. 
-EL POT DELS SENTIMENTS: Es una any molt diferent Per això, i des d’una vesant 

pedagògica, incorporarem activitats amb nous aprenentatges i experimentacions, treballant 

entre altres qüestions: • L’acompanyament emocional  • El treball del dol • La gestió de la 

incertesa i la por al desconegut. 

 



 

 

Pas 1: mulleu-vos les mans amb aigua 

Pas 2: apliqueu prou sabó per cobrir les mans humides 

Pas 3: fregueu totes les superfícies de les mans, incloses la part posterior de les mans, entre els dits i les ungles 

almenys 20 segons 

Pas 4: esbandiu bé les mans amb aigua corrent 

Pas 5: eixugueu les mans amb un drap net i sec, una tovallola d’un sol ús o assecador de mà. 

 

ESPAIS: Es recomana afavorir les activitats a l’aire lliure. Quan es realitzin activitats en 

espais interiors, se n’ha de dur a terme la ventilació abans i després de les activitats i la 

desinfecció del material i superfícies utilitzades. Per aquet motiu la gran majoria de les 

activitats es faran al aire lliure per poder garantir al màxim la seguretat dels infants sempre 

que es facin activitats en les aules o en llocs tancats es netejaran i es desinfectaran després 

de cada us , i com a màxim poden estar un grup d’infants de 10 com a màxim. Cada grup tindria 

assignada un espai i una aula durant tota la setmana i estarien repartides per el pati per 

poder garantir un màxim de distanciació. Proporcionant  espais d' ombra per poder combatre  

la calor i poder estar el màxim de temps al pati. 

 

ACTIVITATS: Les activitats es duran a terme en grups de convivència 10 infants i un 

monitor per tal de facilitar el distanciament físic i les mesures en cas d’infant simptomàtic. 

Dividirem el casal en dos grups, infantil i primària, cada grup tindrà destinat una 

coordinadora, ella s’encarregarà  de la relació (infant-monitor-família) i així podem facilitar 

les entrades i sortides i el distanciament físic. Cada grup tindrà assignat un o dos 

monitors/es en funció de l’edat dels participants i el tipus d’activitat. Es procurarà que cada 

monitor/a es relacioni sempre amb el mateix grup d’infants amb excepció d’aquelles activitats 

que puguin requerir algun monitor especialitzat. 

 

RENTAT DE MANS SISTEMÀTIC. S’entrenarà als infants i adolescents en la tècnica del 

rentats de mans efectiu (OMS,2020): 
 

Les mans es rentaran a la l’arribada i a la sortida dels infants, abans i després dels àpats, 

abans i després d’anar al WC, abans i després de les diferents activitats i després 

d’esternudar. 

Es garanteix l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó 

amb dosificador, tovalloles d’un sol ús i/o assecador i  solució hidroalcohòlica. 

 

ÚS DE MASCARETES: En la realització d’activitats no és necessari l’ús de mascaretes si es 

mantenen les distàncies de seguretat. S’utilitzaran mascaretes en el cas que no sigui possible 

aquest manteniment de la distància com per exemple, en el cas de necessitar fer una atenció 

envers el infant que trenqui aquesta distància mínima (per exemple per tal de dur a terme 

una cura) l’ús de la mascareta serà obligatori tant per a l’infant com per als monitor/a. Zona 

de joc administrarà als infants mascaretes homologades de tela per portar-les diàriament al 

casal , també tindrem d’un sol us per si fossin necessàries 

 



 

 

RATIO: Primària: 1 Coordinadora i 5 monitors/es de grup de convivència  
Infantil: 1 Coordinadora i 5 monitors/es de grup de convivència ., 

 1 monitor de suport 

Les coordinadores i un monitor de primària i un monitor de infantil , tindrem el curs de 

sanitat, així doncs seran responsable de seguretat i higiene del seu grup. 

 

ENTRADES I SORTIDES. Les entrades i sortides dels casals d’estiu es faran de forma 

esglaonada per grups d’edat ,en intervals de 15-20 minuts per evitar aglomeracions. 

ACOLLIDA MATINAL ( entada per Isabel Julià): de 8’00h a 8’10  

ENTRADES MATÍ 

Infantil ( entada per Isabel Julià): P3- 9’00h P4-9’05h i P5- 9’10h 

Primària( entrada per Rafael Llopart):1er- 9’00h 2on -9’05h  3er i 4t- 9’10h 5é i 6é 9’15h 

RECOLLIDES TARDA 

Infantil ( sortida per Isabel Julià): P3- 17’00h P4-17’05h i P5- 17’10h 

Primària(sortida per Rafael Llopart):1er-17’00h 2on-17’05h 3er i 4t-17’10h 5é i 6é 17’15h 

ACOLLIDA DE TARDA ( entada per Isabel Julià): de 18’00h a 18’10h  

 

LLISTATS DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES. Es facilitaran check-lists per a la 

ràpida identificació de símptomes als nens i nenes, a la seves famílies o persones tutores 

i als monitors/es. A l’arribada dels infants es farà una comprovació de la temperatura 

(termòmetre frontal). També farem la comprovació diària símptomes en els monitors/es. 

A tal efecte el monitoratge pot fer ús de l’aplicació mòbil STOP COVID 19CAT. 

 

RESPONSABLE DE SEGURETAT I HIGIENE: Les seves funcions són vetllar pel 

compliment de les mesures apuntades en aquest document i protocols que el 

desenvolupin, així com també garantir la formació i informació en aquesta matèria cap a 

infants , i les seves famílies, i cap a la resta de l’equip de dirigents. 

La persona designada com “responsable de seguretat i higiene” i la persona responsable 

de l’activitat, han seguit una formació destinada a aprofundir en les mesures de 

protecció així com en la detecció de símptomes. En el disseny d’aquestes formacions i 

materials orientatius es comptarà amb el suport del Departament de Salut.  

Les nostres activitats hauran de comptar, com a mínim, amb un “responsable de 

seguretat i higiene”. A partir de 30 participants i per cada fracció de 10 infants / 

adolescents, caldrà sumar un “responsable de seguretat i higiene” més dins el seu equip 

de monitoratge de l’activitat. Salut Pública participarà en la formació dels i les 

responsables de les activitats que es facin i facilitar el contacte amb els CAP en cas que 

sigui necessari. Així mateix, des de Salut Pública es facilitarà la creació de protocols de 

comunicació entre l’equip de dirigents i els serveis de salut on s’adscrigui el municipi que 

aculli l’activitat (CAP de referència) davant qualsevol incidència, especialment les 

relacionades amb el COVID19. 

 

 

 

https://stopcovid19.cat/


 

 

REQUISITS PER A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS 

Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del 

grup: 

 

1 Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el 

cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible. 

2 En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un 

interval mínim de 15 dies entre la vacunació i el inici de l’activitat. 

 

MENJADOR. Cal garantir una separació mínima de 2 metres entre les taules del menjador. 

En taules grans, es deixarà una cadira de separació entre infants de manera que cada infant 

no tingui cap altre infant al davant ni als costats. Per raons d’espai, pot ésser convenient fer 

els àpats per torns. Es realitzarà neteja i desinfecció de les taules després de cada àpat i de 

l’espai del menjador un cop al dia. 

 

RECORDEU!!!!! 

Zona de Joc Sccl ha pres totes les mesures sanitàries que les institucions ens demanen , i 

hem seguit els protocols que marquen des de Salut i  l' Ajuntament, tot i això, i entenent que  

els infants fan vida més enllà del casal, no ens fem responsables davant de possibles contagis. 

L’objectiu és que els infants puguin gaudir de les activitats amb seguretat i tranquil·litat. 

Però caldrà complir normes estrictes. La plena seguretat no serà possible sense l’acció 

responsable de tots i totes. 

És per això que cada un i una dels i les participants haurà de signar un document d’auto-

responsabilitat on s’indiqui que es fa responsable del seu comportament i actitud.  

Es vetllarà perquè l’activitat sigui la millor possible, però caldrà el compromís i acció decidida 

de tots els i les participants. 

Tots haurem de: 

- Fer el desplaçament a l’esplai amb mascareta (majors de 6 anys) 

- Complir l’horari d’entrada del meu grup 

- Saber quina és la porta que em toca per entrar a la instal·lació 

- Saber que tenim un únic grup i monitor/a de referència 

- No seran possibles serveis de menjador esporàdics 

- Respectar les distàncies de seguretat 

 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, 

diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós1. 

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies 

anteriors. 

 Calendari vacunal actualitzat2(exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). 

Requisit per a la inscripció. 

 En infants amb malalties greus de base caldrà valorar de manera individual la idoneïtat de participar 

en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La DATA D’INSCRIPCIÓ és del 17 de Maig al 18 de Juny. Un cop començat el casal es podrà 

apuntar als infants si queden places i sempre amb una setmana d’antelació per poder 

organitzar i coordinar el casal. 

 Podeu abonar el  total del casal fins el dia 18 de Juny. Sinó no es donarà com vàlida. Un cop 

començat s’haurà de pagar la totalitat abans de cada setmana. 

 Els preus del casal 2021 son amb la subvenció excepcional de part del Ajuntament de Sitges , 

donat la crisis del COVIT-19. 

 Descomptes a partir del 3er germà un 15% de descompte. 

 Oferim 100 places setmanals. 

 Sinó arribem a un mínim de 35 infants , no es podrà realitzar el casal i es tornaran la totalitat 

del pagament. 

 NO acceptarem diners en metàl·lic al casal. 

 Un cop començat el Casal NO ES RETORNARAN els diners en cas de baixa voluntària. Nomes 

es retornaran per hospitalització , i es retornarien les setmanes no utilitzades. 

 Totes les inscripcions han de portar la documentació demanada, sinó, no es donarà com a vàlida. 

 Les inscripcions es poden fer arribar via e-mail, a l’adreça:  zonadejoc@hotmail.com (amb la 

documentació signada i escanejada) 

 Esporàdics: Aquet any per la situació actual del COVID-19 NO podrem acceptar esporàdics. 

 En a web www.zonadejoc.com podeu trobar tota la informació i el protocol facilitat per la 

generalitat de Catalunya. 

 

Del 28 de Juny al 13 d’Agost (7 setmanes) 

HORARI 
PREU 

setmana 

Matí                                           9'00-13'00h 55,00 € 

Matí + menjador                         9'00-15'00h 75,00 € 

Matí- menjador- tarda               9'00-17'00h 90,00 € 

Acollida matí                              8'00-9'00h 10,00€ 

       Cal portar: 
  Roba esportiva i comoda 

  Roba de recanvi  (p3,p4 i p5) 

  Aigua i esmorzar  

  Mascareta del casal 

  Banyador, toballola, xancles i crema solar. 

  ( tot marcat amb nom) 
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