CASAL D’ESTIU LA QUITXALLA
• Organitzat i subvencionat per l’Ajuntament de Puigcerdà:
Àrea de Ciutadana, Benestar i Ocupació
• És un casal d’estiu de lleure per infants de P3 a 5è de
Primària
• Ubicació setmana juny: Local Jove
• Ubicació resta de l’estiu: Escola Alfons I.
• Horari de 8h a 18h (servei de menjador i acollides).
• Més de 300 inscripcions al llarg de l’estiu
• El casal d’estiu combina la conciliació familiar, el benestar
dels infants i la qualitat lúdico-pedagògica.

CENTRE D’INTERÈS
• Cada estiu presentem un centre d’interès diferent, que
engresqui i motivi els infants alhora que es transmeten
valors i es treballa l’educació emocional.
• Fomentarem la creativitat dels nens mitjançant els jocs,
tallers i dinàmiques divertides i originals.
• Cada setmana hi haurà una pel·lícula protagonista i
activitats relacionades amb la seva temàtica.
• Tenim preparat: Acampades, festes i nits temàtiques,
contacontes quinzenals, excursions i sobretot JOCS I
GRESCA!

HORARI QUOTIDIÀ
Horari

9 – 11h

Dilluns

Jocs de
coneixença

Dimarts

Piscina p3
Jocs

Presentació
setmana

Piscina p3
Psicomotricitat

Divendres

Piscina p4 i
p5
Bicicleta

Piscina 1r i
2n
Descoberta
de l’entorn

Piscina 3r a
5è
Gimcana

Piscina 1r i
2n
Descoberta
de l’entorn

Piscina 3r a
5è
Bibliollac

Bicicleta
Piscina p4 i
p5
Dinar

13 – 15h

15 – 17h

Dijous

Esmorzar

11 – 11’30h

11’30 – 13h

Dimecres

Jocs
exteriors

Tallers i
experimentació

Jocs i
dinàmiques

Piscina

Dansa o
teatre

ACTIVITATS DEL CASAL D’ESTIU
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tallers creatius
Música i dansa
Teatre
Gimcanes
Idiomes (Anglès i
Francès)
Foment del
Reciclatge
Jocs d’exterior
Contes
Arts plàstiques

 Jocs esportius i de pistes
 Educació vial
 Nits temàtiques
 Sortides amb bicicleta

(juliol)
 Excursions de descoberta
de l’entorn
 Manualitats
 Tallers d’alimentació
saludable

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
• A més a més, 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
També participen joves voluntàries que han realitzat el curs de
premonitors/es amb l’Àrea de joventut, es registra un document de
conveni de voluntariat en el que queden recollits els drets i deures
d’aquestes persones i l’entitat que organitza el casal. Aquest joves posen
en pràctica els aprenentatges del curs de premonitors durant dues
setmanes a la Quitxalla.

COM ENS ORGANITZEM?
 ENS ORGANITZEM PER GRUPS D’EDAT:
Coordinació Infantil:
• Grup P3 – Els Piocs
• Grup P4 – Els Llapins
• Grup P5 Els Tirons
Coordinadora Primària Mitjans:
• Grup 1r- Les Guilles
• Grup 2n- Els Isards
• Coordinació Primària Grans:
• Grup 3r-Els Muflons
• Grup 4rt-5è - Els Bretons

Durant els matins es realitzen les activitats per grups separats, ja que és quan més afluència
d’infants hi ha. També es poden organitzar sortides per grups d’Infantil, Mitjans i Grans. Els
migdies i tardes és quan podem fer més activitats integrant totes les edats i realitzant intercanvis
entre petits i grans.

HORARIS

S’oferiran a les famílies les següents modalitats:
Permanència Matí (de 8:00 a 9:00h)
Matí (de 9:00 a 13:00h)
Matí i Dinar (de 9:00 a 15:00h)
Matí, dinar i tarda (de 9:00 a 17:00h)
Matí i tarda (de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00h)
Dinar i tardes ( de 13h a 17h)
Només tardes (15h a 17h)
Permanència Tarda (de 17:00 a 18:00h)
**no hi ha opció de matins o tardes soltes. Sempre és per setmanes

UBICACIÓ DEL CASAL D’ESTIU
• L’última setmana de juny estarem a Àrea de
Joventut i instal·lacions de l’Institut Pere
Borrell. L’entrada serà per la Pista de Bàsquet

• La resta d’estiu a l’edifici de l’escola Alfons I,
aules, patis, gimnàs i menjador.
• Piscina del Club Poliesportiu Municipal

ENTRADES I SORTIDES
• Les entrades i sortides les realitzarem per la
porta d’infantil al costat de l’escola de Música.
• Us agraïm ser molt puntuals tant per l’arribada
com per la sortida, pel bon funcionament de les
activitats.
• Les portes s’obren cinc minuts abans.

•
•

L’horari és de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h.
Sempre deixem 10 min de més a les sortides per les famílies que els
coincideix l’hora de plegar de la feina. Passats els 10 minuts es cobrarà el
menjador o acollida de tarda.

ENTRADES, SORTIDES I AUTORITZACIONS
• Recordem que en el cas que vingui a buscar l’infant una altra persona que no
sigui el pare, la mare o la persona que ens heu fet saber en la inscripció,
necessitarem una autorització.
• En cas que algun nen o nena del Casal vagi sol a casa, necessitem una
autorització per part dels pares i/o mares.
• Som una comarca transfronterera, pot ser que les sortides es realitzin a la
Cerdanya Francesa, durant el període d’inscripció s’informarà que els infants
hauran de tenir el permís dels Mossos d’Esquadra per realitzar sortides a
l’estranger. Aquest permís té una vigència de 3 mesos, així que es pot
sol·licitar al juny i entregar-lo a la coordinadora un cop inicial el casal. Els
infants que no disposin de permís no podran realitzar les sortides.
• Al matí trobareu les persones encarregades de la coordinació a la porta
d’entrada per comentar tot el que necessiteu, els infants poden baixar sols cap
al pati o els podeu acompanyar.
• Per una bona organització les famílies no poden portar o recollir els infants a
diferents horaris establerts per l’activitat, només s’acceptaran causes
justificades.

SERVEI D’ACOLLIDA
• L’horari de matí és de 8:00h a 9:00h,
• L’horari de tarda és de 17h a 18h.
• El servei pot ser eventual amb el pagament corresponent, sempre avisant el dia abans.
• El cost del servei d’acollida puntual és d’3€ per acollida.
• El pagament es podrà realitzar el dia abans a l’entrada o sortida del vostre fill o filla al
mateix casal o per transferència bancària o targeta.
• Es realitzaran activitats variades que aniran canviant, segons el nombre d’infants inscrits.

SERVEI DE MENJADOR
• La ubicació del menjador serà a l’escola Alfons I.
• L’horari és de 13h a 15h. La recollida serà a l’escola a les 15h
• Pot ser eventual amb el pagament corresponent, sempre que es pugui
avisant el dia abans o en tot cas a l’arribada al matí a la TAULA
del Menjador, situada a l’entrada. No es podran acceptar peticions de
dinar més tard de les 9’15h.
• El cost del servei de càtering és de de 6€.
• Es podrà pagar per transferència bancaria o amb targeta de crèdit o dèbit
al casal, segons marca la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
• El pagament sempre és per avançat, es pot pagar el dilluns per tota la
setmana.
• Si no hi ha el pagament realitzat, no es podrà gaudir del servei.
• Si es demanen dietes especials en cas d’al·lèrgies o intoleràncies, s’haurà
d’adjuntar informe mèdic.

EXEMPLE DE MENÚ
TOTS ELS DIES HI HA ACOMPANYAMENT D’AMANIDA,
PA, AIGUA I POSTRE (FRUITA O IOGURT )
EL SERVEI DE MENÚ SERÀ GESTIONAT PER UNA
EMPRESA DE CÀTERING
Setmanes

1º

2º

3º

4º

Dilluns
Macarrons a la
bolonyesa.
Escalopa amb
guarnició.

Dimarts
Mongeta verda,
patates bullides.
Pollastre al forn.

Crema de
cigrons.
Croquetes amb
guarnició.
Amanida russa.
Hamburguesa
amb guarnició.

Espaguetis

Puré de patata.

Filet de “panga”

Pit de pollastre a
la planxa.
Cigrons estofats.

Empedrat de
llegums.
Llibrets amb
guarnició.

Dimecres
Fideus a la
cassola.

Dijous
Canalons.
Llom el forn.

Lluç arrebossat.

Arròs a la
cubana.
Vedella
estofada.
Crema de
carbassó.

Mandonguilles a
la jardinera.
Patates farcides.
Lluç amb salsa.

Fricandó.

Divendres
Llenties
estofades.

Coliflor
gratinada.
Salsitxes amb
guarnició.
Amanida de
Pasta.
Bacallà amb
samfaina.
Minestra de
verdura.
Gall dindi a la
planxa.

Calamars a la
romana.
Sopa de galets.
Salmó al
papillon.
Fideuà.
Cuixetes de
pollastre
farcides.
Sopa de peix.
Escalopes.

Amb la supervisió de la dietista.
També organitzarà tallers de bons hàbits i alimentació
saludable a tots els grups de la Quitxalla.

PISCINA

• Els dies que anem a la piscina.
– Dimarts matí : P3
– Dimecres matí :P4 i P5
– Dijous matí : 1r i 2n
– Divendres matí: 3r, 4rt i 5è
– Dijous tarda tots junts.

**** Aquests dies poden canviar alguna setmana per tal de seguir el projecte
pedagògic. Sempre s’informarà en la programació.

• Cal que portin banyador, gorro, tovallola, xancles i crema solar dins
d’una bossa i/o motxilla. També quan toqui fer jocs d’aigua. Tot marcat
amb el nom del nen/a.
• Ens trobarem a l’escola com cada dia i anirem tots junts al
Poliesportiu i la recollida serà sempre a l’escola a les 13:00h els matins
i a les 17:00h les tardes.
• Si plou o hi ha previsió de pluges es realitzarà una activitat alternativa.

EXCURSIONS
• Tenim programades sortides de descoberta de l’entorn de Puigcerdà i la Cerdanya, nits
d’acampada per infantil, 1r i 2n, i acampades a un refugi pels més grans de 3r a 5è.
• També hi haurà setmanalment sortides amb bicicleta durant el mes de juliol. (No
obligatòries)
• Els nens i nenes cal que portin una motxilla petita amb una cantimplora plena d’aigua,
una gorra, l’esmorzar i crema per el sol.
• És obligatori l’ús de la samarreta del casal.
• Les sortides que tinguin cost econòmic, també es pagaran per transferència o targeta.

• Les excursions formen part de les activitats del casal i poden participar tots els infants
de qualsevol modalitat. S’organitzen per descobrir l’entorn de la comarca i gaudir de
la natura.
• La no assistència a les excursions és una decisió de les famílies, però no hi ha
activitats alternatives al casal. Si un infant arriba tard a l’hora de trobada, no hi haurà
possibilitat de realitzar activitat al casal.
• Les acampades no son obligatòries, però sí molt recomanables. Poden assistir aquells
infants que estiguin inscrits en qualsevol modalitat (mati o tarda) sempre que s’adaptin
als horaris proposats per l’organització i en el termini d’inscripció.

o LA SAMARRETA DE LA QUITXALLA!
Una gratuïta per cada infant.
S’entregarà durant l’estada al casal.

NORMATIVA DE LES INSCRIPCIONS
Inscripcions
•

El període d’inscripcions es realitzarà durant el mes de maig a l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Puigcerdà.

•

Es realitzarà primer la sol·licitud i s’aportarà tota la documentació a Joventut, 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, ha d’estar 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 DE L’INFANT, 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 infants amb Necessitats Educatives Especials, han d’aportat informe mèdic de discapacitat i d’especificar si es
necessita o no una persona vetlladora exclusiva per l’infant. Per tal que els infants 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 l’infant.

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
• És necessari que els poseu una muda de recanvi per aquells infants que ho
necessitin.
• Tots han de portat mitjons antilliscants dins la motxilla.
• És obligatori que els nens i nenes portin una ampolleta d’aigua, gorra i crema
solar a la motxilla SEMPRE.
• Recomanem assistir amb roba còmode i calçat esportiu.
• És molt important que els infants vinguin esmorzats de casa per tenir l’energia
necessària per gaudir de les activitats que es realitzen. Tothom ha de portar
esmorzars saludables (fruites, entrepans...). I els dimecres esmorzarem fruita que
portarem de casa!
• És recomanable que tot el que portin els infatns estigui marcat amb el seu nom i
cognom.
• Us agrairíem que ens aviséssiu amb antelació en el cas que el vostre fill o filla no
pugui venir al Casal, el dia abans al telèfon de contacte: 620 18 33 40.
• Recordar que el dilluns 16 de juliol i el dimecres 15 d’agost és festiu i no hi haurà
Casal d’Estiu.
• Podeu consultar el bloc del casal: https://laquitxalla.wordpress.com/ on
pengem les programacions i fotos de les activitats.

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 infants,
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 infants 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.
- Participar del dia de l’esmorzar amb fruita.
- El material i roba sempre ha d’anar marcat amb el nom i cognom. Els objectes perduts es podran reclamar
fins el 30 de setembre.
- 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:
• Ajuntament de Puigcerdà
• Àrea de Joventut

