


Casal lúdic de Nadal

Informació general

Destinat a: nens i nenes de P3 a 6è
Dates: del 22 al 24 de desembre i del 28 al 31 de desembre de 2020
Horari: de 9h a 13h
Activitats:
lúdiques: inflables, jocs gegants, llits elàstics, circuit de karts i tricicles, shotdown,
brau mecànic, unicicles elèctrics, etc...

esportives: esports alternatius, jocs tradicionals, esports d’equip i individuals
creatives: manualitats, jocs de taula, contes i cançons (infantil)

Preus Casal socis AFA:
Preu 7 dies: 95€ Preu setmana 4 dies: 60€ Preu setmana 3 dies: 45€
Preus Casal no socis AFA:
Preu 7 dies: 110€ Preu setmana 4 dies: 70€ Preu setmana 3 dies: 55€

Organització del Casal:
El casal s’organitzarà en grups “bombolla” per edats. Segons el pla d’obertura progressiva,
durant el Casal de Nadal (tram 3) cada grup homogeni serà de fins a 10 nens/es i disposarà
del seu propi horari d’activitats, evitant la interacció entre grups.

Exemple d’horari:
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Exemple d’horari: GRUP C. INICIAL ACTIVITAT

9.10h a 10h racó de manualitats

10h a 10.30h esmorzar

10.30h a 11.20h inflables

11.20h a 12.10h activitats lúdiques

12.10h a 13h esports alternatius



Casal lúdic de Nadal

Inscripció al Casal

Opcions d’inscripció
• setmana de 3 dies (del 22 al 24 de desembre de 2020)
• setmana de 4 dies (del 28 al 31 de desembre de 2020)
• casal total 7 dies (del 22 al 31 de desembre de 2020)

Dates d’inscripció
Del divendres 4 de desembre al dijous 17 de desembre o en acabar les places

Com fer la inscripció
Per la web www.elitsports.com/casalserra
Per telèfon / whatsapp al 646023743

Un cop formalitzada la inscripció, des d’elitsports ens posarem en contacte per fer-vos arribar
tota la documentació necessària i autoritzacions.



Mesures d’higiene i d’adequació de les activitats/espais

El servei de gestió i organització del Casal de Nadal per part d’elitsports complirà en tot
moment les directrius i seguirà les recomanacions dictades per les diferents administracions
públiques tant en l'àmbit de la salut com del lleure.

Mesures obligatòries d’higiene i prevenció
 Utilització de mascaretes: ús obligat i en tot
moment per part dels alumnes i monitors/es.
 Control de temperatura diari abans d’entrar
a les instal·lacions de l’escola
 Disposició de sabó de mans/gel hidroalcohòlics
per fomentar el rentat de mans sistemàtic.
 Neteja i desinfecció diària del material d’ús
comú utilitzat durant les activitats.

Adequació de les activitats/espais
 S’utilitzaran, sempre que sigui possible, espais a l’aire lliure. Si són interiors estaran el
màxim d’oberts i degudament ventilats.
 Respectar, sempre que sigui possible, les mesures de distanciament social.
 Les activitats es realitzaran en grups homogenis de fins a 10 nens/es, evitant la interacció
entre grups.

Aquestes mesures es coordinaran i es consensuaran amb l’escola/afa on s’ofereixi el servei.
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