KSAL JOVE’STIU
Organitzat i subvencionat per l’Ajuntament de Puigcerdà:

●

Área de Ciutadania, Benestar i Ocupació.

●

És un casal per a joves de 6é de Primària fins a 4rt d’ESO.

●

Ubicació: tots els matins el punt de trobada serà la zona de
l’embarcador del Llac de Puigcerdà
●

Horari: de 9h a 13h (amb servei opcional de menjador a la
Quitxalla)
●

Més de 60 inscripcions al llarg de l’estiu

●

El casal d’estiu combina la conciliació familiar, el benestar dels i
les joves i la qualitat lúdico-pedagògica.
●

LES ACTIVITATS
Cada estiu presentem un centre d’interès diferent, que
engresqui i motivi als i les joves i treballem l’educació
emocional.
●

Fomentarem la creativitat dels i les joves mitjançant jocs i
dinàmiques i activitats divertides i originals.
●

Tenim preparat: excursions per la Cerdanya, acampades,
activitats temàtiques,jocs esportius...
●

●

La programació es publicarà al bloc de l’Àrea de Joventut:
https://puigcerdjove.wordpress.com/

HORARI QUOTIDIÀ
HORARI

9-11h

DILLUNS

Jocs per
començar la
setmana a
tope

DIMARTS

Piscina

11 – 11:30h

Esmorzar

Esmorzar
Piscina

11:30 – 13h

Dinàmiques
exterior

DIMECRES

Excursions
per la
cerdanya

Esmorzar
Excursions
per la
Cerdanya

DIJOUS

DIVENDRES

Activitats
temàtiques

Esmorzar
Activitats
temàtiques

Els dijous al KSAL JOVE’STIU fem festa i els i les joves poden triar entre apuntar-se a
l’activitat de l’Estiu Viu o en una altra activitat externa.

ACTIVITATS KSAL JOVE’STIU
Activitats/dinàmiques creatives

●

●

Jocs per fomentar una vida saludable.

Dansa i teatre

Sortides en amb bicicleta

●

Excursions per descobrir el nostre
entorn (rius i llacs de la Cerdanya)
●

●

Gimcanes

Tallers d’alimentació saludable

●

●

Fomentem el reciclatge

Voluntariat

●

●

Jocs d’exterior

Bústia de propostes d’activitats

●

●

Jocs esportiu i de pistes

Activitats sobre habilitats per la vida

●

●

Acampades

Educació en el Lleure

●

●

Activitats/dinàmiques en valors

●

●

Piscina

AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ
La gestió dels casals és pròpia de l’Ajuntament i L’Àrea de joventut és l’encarregada de vetllar pel
disseny del projecte educatiu, demanda d’autoritzacions i inscripcions, contractació de monitors/es i
directors/es, seguiment del cobrament a les famílies, contractació d’assegurances, reunions amb
les famílies,….
• Es respecten les ràtios per al monitoratge que marca el nou Decret 67/2016, de 5 de juliol, de les
activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys:
• Un mínim obligatori de 2 dirigents (monitors/es i directors/es) per grup i activitat si hi ha menors de
16 anys: 1 monitor/a per cada 10 infants (segons la normativa, un 60% dels monitors/es del casal
han d’estar titulats), i és obligatori incrementar d’un dirigent més per cada desena de participants a
partir de fraccions de 4 en grups de 25 o més participants.
• Tots els dirigents (monitors/es i directors/es) hauran de presentar el certificat negatiu de delictes
sexuals.
• Les condicions laborals d’aquestes activitats es regulen mitjançant el Conveni de Lleure
Socioeducatiu i Cultural de Catalunya

COM ENS ORGANITZEM?
Coordinació del KSAL JOVE’STIU:
El grup de participants del KSAL JOVES’TIU trobarem com a punt de trobada cada matí a les
9:00h a l’embarcador del Llac de Puigcerdà.

En cas de mal temps i per poder deixar les motxilles i objectes personals utilitzarem una aula
de l’Escola Alfons I.

Habitualment anirem junts tot el grup de joves tot i que és possible que en algunes activitats
ens dividim en els següents grups:

-Grup de 6é de primària-1er d’ESO -2on d’ESO
-Grup de 3er i 4rt d’ESO

MENJADOR I UBICACIÓ
MENJADOR

●

Els i les joves que necessitin quedar-se a dinar al KSAL ho podran fer amb el servei de
menjador del que disposa la Quitxalla que també estarà situada a l’edifici de l’Escola
Alfons I i l’horari serà de 13:00h a 15:00h.
●

UBICACIÓ DEL KSAL JOVE’STIU:

●

Punt de trobada cada dia a les 9:00ha l’embarcador del Llac de Puigcerdà.

●

L’espai d’acollida en cas de mal temps: Edifici de l’escola Alfons I de Puigcerdà.

ENTRADES, SORTIDES I AUTORITZACIONS
Recordem que els i les joves que marxin sols/es a casa hauran de
portar una autorització del pare, mare o tutor/a legal.
●

Som una comarca transfronterera i des de el KSAL JOVESTIU
realitzem moltes sortides a la Cerdanya Francesa, cal tenir el
permís dels Mossos d’Esquadra per realitzar sortides a l’estranger.
Aquest permís té una vigència de 3 mesos i caldrà entregar-lo a la
coordinadora un cop iniciat el casal. Els i les joves que no tinguin
el permís no podran realitzar les sortides.
●

Al matí sempre trobareu a la persona encarregada de la
coordinació al punt de trobada per comentar tot el que necessiteu.
●

PISCINA
El dia que anem a la piscina serà els dimarts, aquest dia pot
canviar alguna setmana per tal de seguir el projecte
pedagògic. Sempre s’informarà en la programació.
●

Ens trobarem en el punt de trobada habitual i les 13:00h
marxarem des del mateix punt.
●

●

Si plou es realitzarà una activitat alternativa.

EXCURSIONS
Tenim programades sortides de descoberta de l’entorn de la
Cerdanya i la Cerdanya Francesa i nits d’acampada a un refugi.
●

Setmanalment hi haurà sortida en bicicleta al més de juliol.

●

A les excursions és obligatori l’ús de la samarreta del casal.

●

La no assistència a les excursions és una decisió de les famílies,
però no hi ha activitats alternatives al Ksal, si un/a jove arriba tard
a la trobada no hi haurà possibilitat de realitzar activitat al casal.
●

Les acampades no són obligatòries, però si molt recomanables.

●

NORMATIVA DE LES INSCRIPCIONS
Inscripcions:
El període d’inscripcions es realitzarà des de l’1 fins al 15 de juny a l’Àrea de Joventut de Puigcerdà o per
instància general a la web de l’Ajuntament.
●

Es realitzarà primer la sol·licitud i s’aportarà tota la documentació necessària al mateix moment un cop es rebi la
confirmació que tota la documentació és correcta es podrà realitzar el pagament.
●

Per poder-se registrar, ha d’haver tota la documentació sol·licitada, el pagament realitzat i aportar el justificant. (o
pagar al moment amb targeta de crèdit)
●

El termini per portar el justificant de pagament és d’una setmana a partir del dia que s’entrega la inscripció amb
tota la documentació. En el justificant és obligatori que en el concepte surti el NOM DEL/LA JOVE,si no és així, no
s’acceptaran els justificants.
●

●

Un cop finalitzat el període d’inscripcions es realitzaran el grups per edats segons demanda.

Les inscripcions que es realitzin fora de termini quedaran en llista d’espera i només es podran ocupar les places
que quedin disponibles. No s’ampliaran els grups amb inscripcions fora de termini. Només podran optar a plaça en
el cas que hi hagi baixes ens els inscrits.
●

Els i les joves amb Necessitats Educatives Especials, han d’aportat informe mèdic de discapacitat i d’especificar
si es necessita o no una persona vetlladora exclusiva pel/la jove. Per tal que els/les joves gaudeixin del casal i pel
seu benefici es realitzarà un informe amb els experts de serveis educatius, socials i mèdics per valorar la seva
participació en la modalitat que sigui més sigui més beneficiosa i adequada per el/la jove.
●

NORMATIVA DE LES INSCRIPCIONS
Canvis en les inscripcions :

●

Els canvis en les inscripcions un cop ja està tot entregat i pagat, s’hauran de sol·licitar mitjançant
instància genèrica al l’Ajuntament de Puigcerdà i aportant la documentació que acrediti el motiu del
canvi.
●

Els canvis es respondran durant el mes de juny, i s’estudiarà la possibilitat si està degudament justificat
i estaran subjectes a la disponibilitat de places.
●

A partir de l’inici del casal, l’Ajuntament ja no pot assegurar que els canvis siguin atesos, no es podran
tramitar més canvis en les inscripcions.
●

Retorn d’imports o anul·lació de la inscripció:

●

S’anul·larà la inscripció i es retornarà l’import de la inscripció només per motiu de Salut de l’infant,dels
pares o familiars directes.
●

I sempre amb el corresponent informe mèdic.
S’haurà de sol·licitar per escrit a l’Ajuntament de Puigcerdà.

NORMES DE FUNCIONAMENT
Els casals de vacances son una activitat opcional i la decisió de participar és lliure per a cada
família. Realitzar la inscripció vol dir que s’accepta el funcionament del casal i la seva normativa.
No s’admetran faltes de respecte a l’organització ni als monitors. Les queixes o suggeriments
s’hauran de presentar per escrit a través d’una instància general a l’Ajuntament de Puigcerdà.
L’organització es reserva el dret d’admissió d’aquells infants o famílies que no compleixin la
normativa, i/o expulsant l’infant de l’activitat i sense que això comporti el retorn de l’import de la
inscripció. El fet de tenir una normativa pactada abans de començar el casal facilita els criteris
d’actuació i la presa de decisions al llarg del desenvolupament de l’activitat.
●

Ens hem plantejat doncs, la normativa del casal en relació no només als comportaments dels i les
joves sinó també de l’equip de monitors i les famílies:
●

Cal ser puntuals en les entrades i sortides i complir els horaris establerts. Si els i les joves marxen sols,
hauran de portar una autorització i sempre avisar al coordinador/a.
●

Hem d’evitar el consum de llaminadures, bolleria industrial i begudes amb gas. Evitar residus i embolcalls,
apostar per els sostenibles
●

●

Portar la samarreta del casal sempre que es demani.

●

Portar roba adequada per participar en les diferents activitats (sortides, piscina,...)

●

Respectar els terminis d’inscripcions i pagaments.

No es permetran les faltes de respecte ni l’ús de la violència física i/o verbal, si és el cas es decidirà la
sanció i/o expulsió de l’activitat.
●

Molt bon estiu a tothom!
Organitzadors

