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● Lloc. 
Escola La Vinyala. 

● Inici. 
Dilluns 28 de Juny.

● Finalització. 
Divendres 30 de Juliol.

DADES GENERALS DEL CASAL – ESTIU ‘21



● Horaris del Casal.
8 a 9 h Servei d’acollida de matí

9 a 14 h  Horari casal de matí

14 a 16 h  Servei de menjador i activitats 

de tarda

● Estructura Setmanal
Dimarts i Divendres. Piscina

Dimecres. Sortida

Dilluns i Dijous. Activitats a l’escola

.

DADES GENERALS DEL CASAL – ESTIU ‘21



Al casal d’aquest any ens 

endinsarem en el torneig més 

conegut mundialment.

Conegut per tots els seus 

valors...IGUALTAT, SUPERACIÓ, 
SALUT, ESPORTIVITAT, UNIÓ...

Com tot gran esdeveniment ens farà 

falta una mascota que representi les 

olimpíades d’aquest any. 

EIX DE CONTINGUTS:ESPERIT OLÍMPIC 2021



Cada grup del casal  representarà 

una població diferent, que es 

presentarà als  Esperit Olímpics!

Cada setmana ens acompanyarà 

una mascota que representarà un 

color i un valor digne de les 

olimpíades.

Entre tots els equips olímpics, 

decidirem quina mascota ens 

representarà en aquesta celebració 

esportiva tan esperada!

EIX DE CONTINGUTS:ESPERIT OLÍMPIC 2021



EIX DE CONTINGUTS:ESPERIT OLÍMPIC 2021
Cada mascota representarà un color i un 

valor digne de les olímpiques.

Totes les activitats aniran relacionades 

amb una divertida mascota i el seu valor 

que ens ajudarà a empatitzar totes elles.

Conèixer totes les mascotes n’ajudarà a 

valorar la força que tenen tots els valors 

olímpics junts. 

Ens faran veure, que tots  junts, són el 

que fa gran aquest  esdeveniment, 

l'última setmana celebrarem 

conjuntament la festa clausura dels 

Esperit Olímpics!



EIX DE CONTINGUTS:ESPERIT OLÍMPIC 2021

Treballarem amb el màxim 

de material reciclat, per 

començar a conscienciar 

amb el canvi climàtic.

Cada setmana les activitats 

aniran relacionades amb el 

centre d'interès del casal.

Farem treballs 

manuals, gimcanes, jocs, 

esports i sortides.



EIX DE CONTINGUTS:ESPERIT OLÍMPIC 2021
1a Setmana Treballem el primer valor
La IGUALTAT 

Activitats. 
Decoració de l’escola i

construirem el peveter.

Setmana. 
Del 28 de juny al 2 de juliol.

Sortida. 
Activitats a l’escola.



EIX DE CONTINGUTS:ESPERIT OLÍMPIC 2021
2a Setmana Treballem el segon valor
LA SUPERACIÓ 

Activitats. 
Prepara les medalles 

per les olimpíades a la 

platja. 

Setmana. 

Del 5 al 9 de juliol.

Sortida. 
A la platja del Prat.



EIX DE CONTINGUTS:ESPERIT OLÍMPIC 2021
3a Setmana Treballem el tercer valor
LA SALUT 

Activitats. 
Farem pinxos de fruita. 

Setmana. 
Del 12 al 16 de juliol.

Sortida. 

Museu Olímpic 

(BCN).



EIX DE CONTINGUTS:ESPERIT OLÍMPIC 2021
4a Setmana Treballem el quart valor
L’ESPORTIVITAT

Activitats. 
Farem la bandera de la nostra 

tribu!

Setmana. 
Del 19 al 23 de juliol.

Sortida. 
El Parc de Catalunya 

(Sabadell) 



EIX DE CONTINGUTS:ESPERIT OLÍMPIC 2021
5a Setmana Treballem el cinquè valor
La UNIÓ

Activitats. 
Festa clausura de les 

Olimpíades!

Setmana. 
Del 26 al 30 de juliol

Sortida. 
Festa de l’escuma.



Per poder realitzar el Casal, es faria ús dels següents espais.

Escola La Vinyala
● Aula adaptada Educació Infantil (Mobiliari, WC…)

● Aula adaptada Educació Primària (Mobiliari, WC)

● Gimnàs interior.

● Pistes exteriors.

● Menjador.

Piscina
● Piscina d’estiu “La Blava” 

(Sant Vicenç dels Horts).

Per desplaçar-nos a 

qualsevol opció, 

sempre serà amb 

servei d’autocar 

privat.

ESPAIS QUE UTILITZAREM



Un dia de Casal es divideix en franges

horàries.

En el següent quadre-exemple, podeu

veure la divisió que proposem.

Tindrem en compte fer activitats més

relaxades en hores de més calor.

ACTIVITATS DIÀRIES

Cada dia Esmorzar, aigua, gorra.

DIA COSES QUE CAL PORTAR

Dimecres 

excursió
Samarreta del casal, esmorzar, aigua, gorra, 

DIA COSES QUE CAL PORTAR

Dies de 

Piscina i 

jocs d'aigua

Samarreta del casal, esmorzar, aigua, gorra,  tovallola, 

xancletes, banyador, crema solar i muda per canviar-se.

COSES QUE CAL PORTARDIA



El Servei d’Acollida Matinal es desenvoluparà 

de 8 a 9 h. 

Es podrà fer ús del servei de forma fixe (tota 

la setmana) o de forma esporàdica (un dia 

puntual). Per fer ús del servei de forma fixa, 

haurà de constar al procediment d’inscripció. 

En el cas d’ús esporàdic, només caldrà deixar 

a l’infant el dia que s’utilitza i pagar el servei 

al coordinador/a.

SERVEIS
ACOLLIDA 
MATINAL



SERVEIS
El Servei de Menjador es realitzarà 

mitjançant càtering transportat. 

El menú consistirà en un primer plat, 

segon plat, postres, aigua i pa. El/la 

coordinador/a del Casal vetllarà pel bon 

funcionament del servei, i comptarà amb 

els monitors del Casal necessaris per 

donar servei durant el dinar. En el cas d’ús

esporàdic, només caldrà deixar a l’infant

el dia que s’utilitza i pagar el servei al 

coordinador/a.

MENJADOR I 
ACTIVITATS 
DE TARDA



PROTOCOLS LA COVID-19
Control Play va realitzar Casal l'estiu 2020. Va ser tot un repte per la 

nostra entitat, amb les novetats i incerteses a causa de la pandèmia. Es 

van seguir tots els protocols marcats per departaments de Salut i 

Joventut. Tenim experiència en la realització d'aquesta activitat. Estem 

preparats per adaptar-nos a les noves necessitats que esdevinguin 

aquest estiu.

Ràtio
• Els grups es regirà per la ràtio que determini Joventut.  

• Com a referència, l’estiu passat va ser 10 alumnes per monitor.

El dia a dia
• Tindrem la capacitat de prendre la temperatura a les entrades 

del Casal.

• Per fer les entrades i sortides, es valorarà poder fer-ho per 

diferents accessos. Intentarem que sigui similar al curs escolar.



PROTOCOLS LA COVID-19

Sortides
• Les excursions i dies de piscina, amb les restriccions 

actuals, es viable realitzar-les tal i com estan 

programades. Quedem a l'espera del que ens informin els 

organitzadors les properes setmanes.

• Farem activitats dins del centre (tipus espectacle / 

dinàmica). Sempre vetllar per mantenir les distàncies de 

seguretat entre grups estables de convivència.

• L’autocar es pot utilitzar sense restriccions (mascareta 

obligatòria). Molt recomanable per alumnes de P3 a P5.



PROTOCOLS LA COVID-19

Monitors/es
• Tenim la capacitat de crear la figura de 

"Responsable de seguretat i higiene". S’indica que 

Salut Pública (mitjançant el CAP de referència), 

participarà de la formació dels responsables de 

seguretat i higiene. 

• Tot l'equip de monitors caldrà dotar-lo d'EPI 

(mascaretes). Durant el servei de menjador, també 

ulleres protectores.

• Molts dels monitors que comptarem, han treballat 

durant aquest curs en l’àmbit dels menjadors 

escolars. Han entrat dins de les pautes de vacunació 

dels centres escolars.



PROTOCOLS LA COVID-19

Higiene centre escolar

• Tindrem dispensadors amb sabó i paper d'eixugar 

mans. També l'equip haurà de disposar de solucions 

hidroalcohòliques per aplicar de forma periòdica. 

• L’Escola, comptarà amb les pautes de neteja i 

desinfecció al final del dia. Igual que durant el curs 

escolar.

• L’equip de monitors/es desinfectarà el material que 

han de fer servir altres grups estables.



PROTOCOLS LA COVID-19

Infants
• Tots els infants majors de 5 anys, hauran de tenir i portar 

mascaretes. Es molt recomanable que els alumnes de menys 

de 5 anys també les portin. Caldrà valorar la situació 

pandèmica que determini l’autoritat competent per definir 

el seu ús.

• Calendari de vacunes actualitzat com a requisit a presentar 

conjuntament amb el formulari. Si no el disposeu en el 

moment de fer inscripció, demanar-lo al vostre CAP.

• El tutor/a legal, ha de signar una declaració responsable, 

que l'infant  reuneix els requisits de salut abans esmentats i 

de coneixement del context de pandèmia actual i les 

circumstàncies i risc que comporta. 



Per les activitats del dia a dia, crearem 

un canal d'Instagram.

instagram.com/casalestiulavinyala/

Creació d’un bloc, cada setmana anirem

informant de les activitats que farem. 

vinyalacasalestiu.wordpress.com/

Al Canal de YouTube, pujarem uns

vídeos (ocults) de les activitats, piscina i 

excursions i els millors moments.

El telèfon i correu electrònic ens 

servirà de contacte amb el/a 

director/a del casal. 

vinyala.casalestiu@gmail.com

CANALS D’INFORMACIÓ

mailto:https://www.instagram.com/casalestiulavinyala/
mailto:https://vinyalacasalestiu.wordpress.com/
mailto:vinyala.casalestiu@gmail.com


Per als inscrits.
● PER A TOTS ELS INSCRITS A QUALSEVOL OPCIÓ DEL 

CASAL.

● Gorra.

● Samarreta tècnica del Casal.

● Polsera identificativa per les sortides.

● PER A INSCRITS A 4 o 5 SETMANES DEL CASAL

● Gorra.

● 2 Samarretes tècniques del Casal.

● Polsera identificativa per les sortides.

● Motxilla de cordes.

MATERIAL QUE INCLOU EL CASAL



PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

Oficina i Telemàtic
• Telemàtic: Enviant la documentació i el comprovant del pagament a 

mitjançant del correu: casals@controlplaysports.com

• Presencialment a les oficines de Control Play (Efectiu o targeta bancària).

(C/ Sant Miquel nº63, Sant Vicenç dels Horts)

• Dilluns i divendres de 9 a 13:30h i de 15 a 17h.

AMPA
• Dilluns de 16.15 a 17h i Dijous de 9.15 a 10h (només deixar el formulari a 

l’AMPA. Cal adjuntar el resguard de transferència).

mailto:casals@controlplaysports.com


Periode d’insrcipcions
• Del 10 al 31 de Maig .

• A partir de l’1 de juny, inscripcions fins exhaurir places.

Documetnació que cal aportar
• Document d’inscripció omplert.

• Fotocòpia de la targeta sanitària de l’Infant.

• Llibre de vacunes.

• Declaració responsable model Generalitat.

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ



Forma de pagament
• Transferència bancària

• ES18 0182 3419 7002 0178 2292 (BBVA) Concepte: Casal Vinyala + Nom 

Inscrit.

• Targeta de crèdit a les nostres oficines.

• En metàl·lic, a les nostres oficines.

• El primer pagament, paga i senyal (30€ inscrits a una setmana / 60€ inscrits 

a mes d’una setmana)

• S’haurà d’abonar el total del Casal abans del 14 de juny.

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ



Casal de Matí 
● Nombre d’infants mínim de 40 de mitja setmanal.

Menjador i Tardà
● Nombre d’infants mínim de 20 de mitja setmanal per fer el servei de 

menjador.

Educació Infantil / Primària 
● El grup es podrà dividir segon el nombre d’inscrits i les edats.

REQUISITS MÍNIMS PER REALITZAR EL CASAL



Pagament del total del casal - El 14 de juny

Primer dia de casal - Dilluns 28 de juny

Es donarà la informació i programació - Via correu

Cal anar amb roba còmode – Roba esportiva i vambes o

sabatilles lligades.

Educació Infantil – Muda de recanvi amb el nom.

Planing setmanal – Cada setmana farem arribar el

planing.

INSCRITS



• Monitors contractats amb alta a la S.S.

• Garantim el compliment de la NOVA NORMATIVA  que marca 

Generalitat de Catalunya, Decret 267/2016, de 5 de juliol.

• Mútua d’accidents

• 10% descompte a aplicar al segon germà.

PREUS CASAL D'ESTIU 2021

1 SETMANA MATINS (9 A 14H) 64 €

TOT EL CASAL MATINS (5 SETMANES) 280 €

1 SETMANA AMB MENJADOR  (9 A 16 H) 100 €

TOT EL CASAL AMB MENJADOR (9 A 16 H) 445 €

ACOLLIDA PUNTUAL (DE 8 A 9H) 4 €

ACOLLIDA SETMANAL (DE 8 A 9 H) 12 €

MENJADOR PUNTUAL + CASAL TARDA 9 €

PREUS CASAL



www.controlplaysports.com

casals@controlplaysports.co

m

622.613.393 – 673.048.368

c/ Sant Miquel 63, SVH

http://www.controlplaysports.com/
mailto:casals@controlplaysports.com

