


Casal lúdic de Nadal

Les vacances de Nadal son dies especials pels nens i nenes, que els viuen amb molta il·lusió i alegria. I aquest any, malgrat tot, s’ha 
de mantenir aquesta màgia. I el lleure i l’entreteniment, eines bàsiques en l’educació dels infants, hi juguen un paper fonamental.

Els centres escolars són un dels espais més segurs en època de pandèmia i, per aquest motiu, elitsports ofereix l’organització d’un 
casal lúdic de Nadal a les instal·lacions de la vostra escola.

Tots els nostres esdeveniments en escoles es duen a terme seguint la normativa vigent en quan a higiene i seguretat. Programem i
duem a terme totes les activitats en grups estables i desinfectem tot el material a utilitzar entre els diferents torns de grups.

elitsports proposa un casal diferent dels habituals. Farem esports, jocs, manualitats... però incorporem altres activitats i atraccions
lúdiques per crear un esdeveniment únic: inflables, jocs gegants, minigolf, circuits de karts i tricicles, esports alternatius, brau
mecànic, unicicles elèctrics, racó de manualitats, llits elàstics...
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Informació general

Destinat a: nens i nenes de 3 a 12 anys Activitats:
Dates: del 22 al 24 de desembre lúdiques: inflables, jocs gegants, llits elàstics, circuit de karts i tricicles,
i del 28 al 31 de desembre shotdown, brau mecànic, unicicles elèctrics.
Horari: de 9h a 13h                                                              esportives: esports alternatius i jocs tradicionals

creatives: manualitats, contes i cançons

Preu 7 dies: 95€ Preu setmana 4 dies: 60€ Preu setmana 3 dies: 45€
Preu dia esporàdic: 20€

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:

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 jocs gegants

12.10h a 13h esports alternatius
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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 monitors/es.
En el cas dels infants, el seu ús obligat quan no es puguin respectar les mesures de
seguretat entre persones, fixada en 2 metres
 Control de temperatura diari tant de monitors/es com dels nens/es abans d’entrar
a les instal·lacions.
 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.
 A l’hora de fer la inscripció les famílies hauran d’entregar el calendari de vacunes
actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament) i
emplenar una declaració responsable de salut i acceptació de participació a 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 9 nens, 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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Tasques d’organització

Pel correcte funcionament de les activitats, elitsports es fa responsable de:

 planificar, organitzar i posar en pràctica les diferents activitats
 planificació dels objectius a assolir
 contractació dels monitors/es 
 control del correcte funcionament de les activitats
 disposició del material necessari 
 disposició d’assegurança de responsabilitat civil
 desinfecció de material
 vetllar pel compliment de les mesures d’higiene i seguretat

Recursos humans

Tot el personal disposa de la titulació i formació necessària per a dur a terme la tasca encomanada. 
Els monitors/es son els responsables del treball diari amb els nens/es i de:

 portar a terme les activitats programades.
 vetllar pel bon funcionament del grup.
 preparar prèviament les activitats a realitzar.
 vetllar pel material i pel bon ús de les instal·lacions.
 assegurar el compliment dels horaris de les diferents activitats.
 acomplir en tot moment les mesures d’higiene i seguretat establertes.


