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FUNCIONAMENT VIDEOCONFERÈNCIA CASAL D’ ESTIU
INSTITUT ESCOLA PLAÇA COMAS 2021
Benvolgudes famílies.
Us desitjem que esteu totes i tots bé !!!
En aquesta reunió informativa del casal d’estiu IE Plaça Comas
2021 de Lleureducat, compteu i volem que participeu tot@s
vosaltres !!!
Per part de l’Afa de l’IE Plaça Comas:
*Stel.la Serra (Presidenta )
Per part de Lleureducat participen:
· Ramón Calavera Calvo : Gerent de l’Assocació Cub Lleuresport i
Director del departament d’extraescolars i casal d’estiu de
Lleureducat
· Victor Monroy García : Coordinador d’extraescolarsm i casals
d’estiu de Lleureducat (funcionament del casal, inscripcions i
ajuts )

* UN COP ACABADA LA REUNIÓ TINDREU UN
TORN DE PREGUNTES PEL XAT DE L’APLICACIÓ

Què és Lleureducat?

Lleureducat és l’empresa de Club Lleuresport de Barcelona
que gestiona moltes de les activitats de lleure infantil i
juvenil.
Lleureducat és: educació, professionalitat, flexibilitat,
dinamisme, innovació i creativitat.
.

L’estructura de Club Lleuresport al servei de Lleureducat
WWW.LLEURESPORT.CAT

Valors

Recursos

CLUB LLEURESPORT
DE BARCELONA
• Lleureducat.
• Centres Cívics.
• Ludoteques i Casals
Infantils.
• Equipaments esportius.
• Centre de Recursos per
Emprenedors i
Ciutadans. (CREC)

Innovació

Experiència

EL JOC
"El joc com a eix d'intervenció per a la concreció d'activitats":

La nostra marca

Comunicació interna
Lleureducat som una empresa propera on la comunicació amb els
nostres clients s’estableix amb canals senzills i eficaços, sent 24h
accessibles a les seves necessitats.

info@lleureducat.cat

93 534 33 06

Casal Estiu 2021

Previsió casal d’estiu 2021
• El casal d’estiu de l’IE Plaça Comas, és una activitat homologada per
l’Ajuntament de Barcelona , dins de la seva campanya d’estiu 2021.
• Lleureducat , com entitat gestora d l’activitat, segueix le linees
estratègiques d’aquesta campanya .
• Qualsevol instrucció oficial que faci variar les linees argumentals del
casal d’estiu , seran automàticament assumides per l’entitat i
comunicades a L’AFA i als pares i mares .
• En aquest temps de màxima complexitat, tant la capacitat
d’adaptació ,l’escolta activa i les propostes innovadores seran els
principals valors que Lleureducat posara al servei del seus
usuaris/usuàries
• “Educar divertint “ serà com sempre la nostre missió , en aquests
temps , més vigent que mai .

•

Els Objectius de l’activitat són
• Prioritzar la seguretat en tota la realització del Casal.
• Vetllar perquè el nen/a es diverteixi durant tota la realització del
casal.
• Oferir una atenció de qualitat i personalitzada als mares i pares
dels i les participants, abans, durant i després del Casal.
•

Desenvolupar de forma divertida les relacions socials, la creativitat i
el creixement personal, a través dels valors de l’amistat, l’esperit
d’equip i la responsabilitat personal i col·lectiva.

•

Treballar i educar de forma divertida en l’adquisició i/o consolidació
d’hàbits d’alimentació, higiene, ordre, etc. així com despertar la
consciència mediambiental.

•

Tenir programacions alternatives i de qualitat per a qualsevol
imprevist que pugui sorgir durant el casal.

#EducarDivertint

Dades de l’activitat
• Edat: de 3 a 14 anys
• Instal·lació: IE Plaça Comas
• Durada: del 28 de Juny al 30 de juliol

Modalitats, Horaris i Preus

Descomptes
• Pel cinquè torn: -15% matí i -35% complet*
• Famílies nombroses i monoparentals: 10% **
*Si prèviament s’ha inscrit a 4 torns.
** Per a qualsevol membre de la família, presentant el carnet de
família nombrosa / monoparental.

>Promocions no acumulables. No es podran acollir a aquestes
promocions les persones que sol· liciten alguna beca. Bases
de promocions a disposició dels usuaris/es.

Centres d’interès
• Aquest any, l’IE Plaça Comas es convertirà
en un laboratori gegant, despertant així
l’interés per la ciència de les/els més
petites/petits.
• Haurem de superar i realitzar els experiments
més divertits i més bojos per ajudar a la
Professora Ms. Science, que ha oblidat
algunes de les combinacions de materials i
elements que els feien possibles.

Planning
HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

8:00
8:45

Servei d’Acollida

9:00

Entrada al casal

9:00
10:00

Jocs coneixença
i fil conductor

Esmorzar

10:00

Esmorzar

JOCS
D’AIGUA/
GINCANA
D’AIGUA

10:30
13:00
Jocs d’aigua i
Gran joc

DIJOUS

DIVENDRES

Esmorzar

Jocs
d’activació

Joc tranquil
SORTIDA

JOCS
D’AIGUA
/GINCANA D'

Esmorzar

CLOENDA

Joc tranquil
13:00
14:00

Dinar

Racons tranquils / moguts

14:00
15:00

Migdiada (P3) / Racons tranquils

Dinar

15:00
17:00

Taller

Taller
Joc dirigit

Taller

Taller
Joc dirigit

Espectacle i/o
Tarda de cine

Sortides
• Dia: dimecres (majoritàriament)
• Horari: de 9h a 13h
• Dos tipus de sortides
– Sortides fora de l’escola
• Transport: autocar

– Tallers i exhibicions a l’escola
• Realitzar un taller o exhibició per part de talleristes
a l’escola

Piscina
• L’activitat de piscina queda pendent de les
mesures que hi hagin vigents en la
instal·lació on es realitza l’activitat.
• Si es pot dur a terme es farà 1 dia
d’activitat per grup.
• El desplaçament, com en les sortides,
serà en autocar.

Sortides
ExEmplEs
– Salting kids
– Climbat la Foixarda
– Jornada esportiva
– Tallers de cuina, de circ…
– Sortida tecnológica
– Sortida Medioambiental

Protocol detecció símptomes

Menjador
•Tipus de Servei :

•Càtering
•Objectius:
•Oferir un servei de qualitat
•Transmetre seguretat a les mares i pares vers
l’alimentació dels seus fills/es i, especialment,
d’aquells/es que tenen algun tipus d'al·lèrgia o
intolerància alimentària

Menjador

Què cal dur al Casal?
CADA DIA
-

Roba còmode
Calçat esportiu
Protector Solar
Gorra

- Esmorzar
- Raspall de dents (dilluns)
- PETITS! Muda de recanvi (dilluns)

DILLUNS
(jocs d’aigua)
- Banyador
- Tovallola
- Xancletes

•

-

DIMARTS i DIJOUS*
(Jocs d’aigua/Gincana)

DIMECRES
(sortida)

Banyador*
Tovallola
Xancletes
Casquet de bany
Samarreta Lleureducat
Casal

- Samarreta
Lleureducat Casal

Els Petits ( P3,P4 i P5 ) en la mida del possible, demanem
que vinguin amb el banyador posat de casa
Us donarem una samarreta del Casal

Què cal per fer la inscripció?
1. FOTOCÒPIA CATSALUT/TARJETA SANITÀRIA
2. FOTOCÒPIA CARNET DE VACUNACIÓ
- PAGAMENT: US FACILITAREM Nº DE COMPTE PER A REALITZAR
L’INGRÉS.

i si vull DEmanar bEca?

1. A la pàgina de l’ajuntament ( a partir del 26 d’abril i fins al

21 de Maig ) trobareu el document per descarregar i omplir:
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families
2. Heu de fer la inscripció telefònica al 666590436 o al web de
Lleureducat https://lleureducat.com/inscripcions/ per formalitzar
la sol.licitud de beca i us facilitarem el codi d’activitat per
demanar els ajuts econòmics.
CODI ACTIVITAT: 040071CAS02

Inscripcions
Telefòniques
Quan?

Dimecres i divendres de 10:00 a 12:30 h
Telèfon de contacte 666 590 436
Via Web Lleureducat
https://lleureducat.com/inscripcions/

( Pre-inscripció ) Via Web Ajuntament
https://vacances.barcelona.cat/ca/detall/campanya-vacances-estiu2020-casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-14-anys-al-ceiples-corts_99400651901.html

Inscripcions telefòniques
FuncionamEnt DE la prE-inscripció tElEFònica:
1. Respondre les dades del full d’inscripció per telèfon (dades personals,
qüestionari mèdic i consentiment dels drets d’imatge)
2. Realitzar transferencia bancària al número de compte amb la quantitat final
a pagar i el concepte que ha d’aparèixer al comprovant.
3. Es reservarà la plaça un màxim de 15 dies. Durant aquest període caldrà
que ens feu arribar el justificant de pagament del 50% de l’import de
l’activitat, la còpia de la tarjeta sanitària i el carnet de vacunació a
info@lleureducat.cat
4. El primer dia de casal haureu de signar la inscripció i revisar que totes
les dades siguin correctes.

666 590 436

Inscripcions Web Lleureducat
• Per formalitzar la inscripció del casal d’estiu 2021 IE
Plaça Comas al web de Lleureducat, podeu consultar el
procediment a :
• https://lleureducat.com/inscripcions/
• On haureu de descarregar i omplir el full d’inscripció,
on signareu les autoritzacions, els drets d’imatge, i
adjuntar-lo juntament amb el carnet de vacunació i la
tarjeta sanitària del nen/a o un certificat mèdic oficial
dels infants, com a mesura preventiva per la
transmissió de malalties.

Pre-Inscripció Web Ajuntament
• AQUEST ANY, L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
TAMBÉ OFEREIX LA POSSIBILITAT DE FER UNA
PRE-INSCRIPCIÓ ONLINE mitjançant l’aplicació de la
campanya de vacances de l’ajuntament.
• On realitzareu una pre-inscripció a l’activitat,
complimentant-la amb les vostres dades. Un cop heu fet
la pre-inscripció a l’activitat, ens posem en contacte amb
vosaltres per acabar de formalitzar la inscripció.
• Podeu trobar la informació a
https://vacances.barcelona.cat/ca/detall/campanya-vacances-estiu-2020casal-d-estiu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-14-anys-al-ceip-lescorts_99400651901.html

Inscripcions especials
- Alimentàries: Marcar-ho a la inscripció.
- Mèdiques: Per a l'administració de medicaments per part de Lleureducat cal adjuntar
una autorització escrita acompanyada per la recepta mèdica i informe mèdic si fos
necessari on s’han
d’especificar: dades del familiar – tutor/a, major d'edat i el seu DNI i les dades del nen/a.
El medicament a administrar sempre dins la caixa original amb el nom de l'alumne a la
caixa, a més del prospecte corresponent. També s’haurà de portar la dosi a administrar i
l’hora de cada presa.
- Educatives: Els nens/es amb necessitats educatives especials comunicaran en el
moment de la inscripció la intenció de demanar el monitoratge de suport. Per a això és
necessari lliurar un informe mèdic acompanyat del certificat de discapacitat si existís.
- Entrevista personalitzada: Lleureducat proposarà una entrevista personalitzada amb una
família si fos necessari amb la finalitat de planificar al màxim la participació i benestar del
nen/a a l'activitat.

Modificació de les inscripcions
Per realitzar ampliacions i modificacions de la inscripció un cop
començada l’activitat, les famílies hauran de dirigir-se al
coordinador de l’activitat en horari de 8:00 a 8.45 per
comunicar qualsevol d’aquests canvis.

anul·lacions
Les anul·lacions comunicades 15 dies abans de la data d'inici de
l'activitat es retornarà el 100% de l’import abonat.
Aquelles que es comuniquin entre els 15 i 7 dies abans de la data
es retornarà el 50% de la quantitat abonada.
Per últim, i en cas d’anul·lació per causa de força major es
justificarà amb un document oficial del metge o d'un altre tipus
realitzant-se el retorn del 100 % de l’import abonat.

Assegurances
Club Lleuresport té una assegurança per a
tots els participants a l’activitat.
Protocol
1. Avaluació de l’accident.
2. Actuació .(Sistema d’emergències mèdiques 112. +
Centres mèdics assegurança + CAPs )

3. Comunicació amb la família.

Entrades i Sortides
EntraDa al casal:
• Entrades esgraonades per torns/grups ( de 08:50 h a
09:10 h aproximadament )
• Carrer Eugeni d’Ors
• Acollida matí: de 8h a 8:45h.
sortiDa DEl casal
• Recollida dels infants a càrrec de la/les persona/es
que figuri/n al full d’inscripció.
• En cas contrari – autorització.
• Sortides fora l’horari habitual - autorització)
FaltEs D’assistència o puntualitat:
• Avisar amb antel·lació al coordinador.
• En cas de no assistència, us truquem.

Comunicació
Coordinació del casal d’Estiu 2021 IE
Plaça Comas - Lleureducat
Inscripcions i ajuts econòmics
VICTOR MONROY 666 590 436
info@lleuresport.cat
victormonroy@lleuresport.cat

Pàgina web i Xarxes
www.lleureducat.cat

@lleureducat
@lleureducat

PREGUNTES I DUBTES
• poDEu FEr lEs vostrEs consultEs, DubtEs
i prEGuntEs pEl xat DE l’aplicació ara
matEix:

• DubtEs rElacionats amb El
FuncionamEnt, DinÀmica DEl casal…
• DubtEs rElacionats amb lEs
inscripcions i ajuts Econòmic…

Dubtes i preguntes
MOLTES GRÀCIES PER
LA VOSTRA ATENCIÓ
Per a qualsevol dubte o pregunta podeu enviar correu a
info@lleureducat.cat

