Associació Educativa Joggi Dalmar

Casal d’estiu 2021
iMÀGInA
(La de debò)
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1. INFORMACIONS PRÈVIES
1.1. Història de l'Associació
L'Associació Educativa Joggi Dalmar sorgeix com a resultat de la relació entre un grup de
monitors/es i especialistes que treballen amb nens/es de Bellvitge (L'Hospitalet de Ll.) fent
activitats del lleure dins d'un marc sòcio-cultural fruit de la immigració.
Monitors i especialistes funden l'Associació d’animadors del Lleure Trencaclosques l'any 1987 i,
finalment, l’Associació Educativa Joggi Dalmar l’any 2004.
Al principi es distingeixen dues formes de treballar: la que prefereix una educació humanista
basada en la transmissió d'hàbits i comportaments (monitors) i, la que aposta per aconseguir una
formació tècnica el més acurada possible (especialistes).
Amb el temps assimilem tècnica i humanisme als nostres programes, investiguem metodologies
que aglutinin tots dos aspectes en igual mesura i afegim un alt component lúdic al nostre treball,
ja que totes les societats o grups que prenem a forma d'exemple utilitzen el joc com a pilar
fonamental en la formació dels seus individus. Així, els membres de l'Associació arribem a
concordar els tres criteris que fonamenten la nostra filosofia educativa fins avui dia:
El joc és un mitjà excel·lent per a l'aprenentatge i la comunicació.
Una bona educació requereix: comunicació amb respecte, transmissió de coneixements en
progressiva dificultat, coherència i claredat.
Tota metodologia s'ha d'actualitzar per tal de no perdre vigor.

1.2. Filosofia educativa
L'estiu és, sobretot per a la canalla, sinònim de: sol, platja, aigua, lleure, esbarjo, aventures,
acció, diversió, vacances... I als nostres casals ens agrada fer realitat aquestes perspectives.
Les persones que inscriuen els seus fills a un Casal d'estiu esperen, com a mínim: que estiguin
en bones mans, que s'ho passin bé i que rebin una educació el més correcta possible.
L'experiència ens ha ensenyat que el nivell de formació educativa es troba íntimament lligat a
l'índex de satisfacció de la persona/es a educar. En base a aquest criteri establim dues prioritats:
satisfer els nostres usuaris i transmetre un conjunt de valors educatius que els madurin com
a persones lliures i respectuoses.
I com que cada persona és un pou d'inquietuds i anhels diferents, les activitats del Casal són
variades pel que respecta a dinàmica (Tranquil·les, reposades, actives, mogudes...) i a
temàtica (Esportives, artístiques, intel·lectuals, manuals...).
Per tal de "vestir" les activitats, el Casal s'ambienta amb una història - adaptada als diferents
grups d'edat- que procura estimular la imaginació, incitar la curiositat i provocar emocions. Un
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centre d’interès, sorgit de l'ambientació, articula les activitats i revesteix la història de sentit
pràctic.
Per quadrar tot això, cada any composem històries relacionades amb la realitat infantil,
actualitzem l'oferta d'activitats, treballem amb bons/es professionals, enllestim els preparatius
amb prou antelació, i aportem un coordinador/a que vetlla per la qualitat del Casal i el benestar
dels nens/es.

1.3. Justificació Projecte 2021 “iMÀGInA” (La de debò...)
Històries, contes, llegendes, relats, novel·les, pel·lícules, còmics...Des de temps immemorials,
l’ésser humà ha recorregut als mites com a una necessitat indispensable i vital. La nostra
imaginació ha creat El Món Màgic, situant-lo al subconscient, sempre àvid de l’impossible. Ens
encanta somiar, idealitzar i, com no, imaginar un món més agradable, y una vida més fàcil. És
ben sabut que quan un nen – i molts no tan nens -se sent aclaparat - la situació actual és, sense
dubte, un contribuent destacat - tendeix a crear un estat de les coses ple de fantasia, un món
màgic, per tal de defugir de la realitat. La màgia -dit en curt i en poques paraules- és aquell estat
de coses i fets impossibles que tota persona desitjaria que fossin reals.
En el cas de nens i joves, la màgia és una part activa, viva, i molt dinàmica, del seu dia a dia.
Des de que tenim ús de raó, i fins als 7 o 8 anys, els éssers pensants vivim en un món que barreja
– quan no intercanvia - la realitat i la ficció sense filtres. Fins als 12/13 anys, la fantasia és el
recurs que tota persona utilitza per defugir d’un món real, el qual comença a comprendre, però
que li costa acceptar. Arribats a la pubertat, i conforme passa el temps, la màgia es va diferenciant
de la realitat. Aquest fet afecta a les persones de forma ben diferent. Per una banda trobem
individus decidits a renunciar a l’impossible, imbuïts de realisme, i tocant de peus a terra per
aconseguir una vida millor. Per una altra banda, contemplem persones somiadores, que barregen
fantasia i realitat, perquè ambdues són imprescindibles en el seu dia a dia. Varietat, color,
diferència, l’ésser humà és així.
Com a educadors del lleure, sentim “l’exercici de la màgia” com una contribució important pel
desenvolupament de la imaginació dels nostres educands. L’activitat màgica s’ha d’administrar
amb la mateixa cura, i igual responsabilitat, i rigor, que s’administra una formació intel·lectual, o
acadèmica.
Tot ésser humà té la mateixa capacitat per crear màgia - i per sentir-la -, sense dependre de
variables tan influents com són la intel·ligència, la cultura, o la conformació corporal de cadascú.
Així, aquest any al nostre Casal realitzarem activitats relacionades amb el món de la mitologia,
la màgia, les magues i els bruixots; explicarem històries irreals i contes màgics a la biblioteca
dalmariana; fabricarem pocions, instruments, i robes fantàstiques; cantarem i ballarem per
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commemorar la grandesa de la música com a màgia suprema; i mitjançant l’aventura que ens
proposarà el joc de rol, gaudirem del privilegi de ser infants i joves imbuïts pel benefici de la
fantasia.

1.4. Objectius
A-Viure una gran aventura.
B-Gaudir dels plaers de l'estiu.
C-Adquirir informacions i coneixements que ens donin una visió més precisa del món on vivim.
D-Portar a terme experiències relacionades amb el món màgic i la fantasia.
E-Contribuir a l’augment de l’autonomia personal dels nens del Casal.

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Activitats
2.1.Plantejament
El caire de les activitats és eminentment lúdic, ja que a través del joc els infants entenen i es
comuniquen amb el món que els envolta. Gràcies al joc, els més grans podem transmetre
comportaments, actituds, informacions, costums... cultivar la imaginació (Qualitat que manté viva
l'essència de tota societat) i consolidar la formació integral de les persones. Per tal d'aconseguir
aquesta consolidació estructurem les activitats en blocs temàtics que contemplen les vessants:
física, psíquica i humana.
Vessant d'influència
Blocs temàtics

Física

Psíquica

Humana

Jocs

Acció

Emocions

Formació

Expressió

Desenvolupament cos

Emocions

Comunicació

Manipulació

Coordinació corporal

Motricitat

Coneixement

Excursions

Moviment

Obertura mires

Contacte amb l'entorn

Aventura

Acció

Excitació

Maduresa

Ecologia

Sanitat

Consciència

Respecte

Racons

Repòs

Meditació

Convivència

Inter-edats

Moviment

Aprenentatge

Relació

Esports

Esforç

Superació personal

Joc d'equip
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La intensitat en l'aplicació de cada bloc depèn de les prioritats específiques que cada monitor/a
es planteja amb el seu grup.
Així, a l'hora de planificar activitats, donem al nostre equip una sèrie de paràmetres referencials:
Han de ser senzilles, de fàcil comprensió.
Han de ser mal·leables, amb possibilitat d'adaptació.
Han de ser personalitzades, tenint en compta les característiques del grup i l'espai on es faran.
Han de ser atractives per tal de mantenir l’interès.
Han de ser realistes, ni molt ambicioses ni molt modestes.
Han de tenir una qualitat tangible pels nens/es.

2.2.Ambientació general " PEI & YÚ " (El ceptre dels cinc mags)
Pei, és una nena molt encuriosida per tot el que l’envolta. Acaba de fer 11 anys, i està encantada
amb la seva escola, sobre tot amb Endiaférousa, el profe de Medi que, quan parla, la transporta
a llocs meravellosos.
En Yu, un nen tímid i molt espavilat, és el millor amic de la Pei,. Va néixer amb 6 dits a la ma
esquerra, encara que mai no li ha donat importància a aquest fet. Tots dos són inseparables des
del primer dia que es van conèixer.
Un bon dia de sol primaveral i força calor, la Pei torna del pati per recuperar el seu esmorzar. Es
queda de pasta de moniato quan sorprèn una conversa entre Endiaférousa, i un esser amb cap
de col, i cames de filferro, en una llengua desconeguda...i tots dos suspesos a 30 centímetres
del terra!!!
L’aparició de la papallona, convocant a Pei al BOSK; l’espasa que la reina va oferir a Yu; l’amistat
que els nostres amics van cultivar amb BoiCheroki, el majordom real; el descobriment dels
secrets d’ARBRAGÎC i, sobre tot, l’aventura per recuperar el ceptre dels cinc mags. Totes elles
són històries que formen part d’una crònica que només coneixen els més versats en BOSK, la
Terra màgica dins de la Terra humana.

2.3.Centre/s d'interès segons grups d'edat
Μάγοι (Màgoi)

Μάγισσες
(Mágises)

Αλχημιστές
(Alchimistés)

Δημιουργοί
(Dimiourgoí)

3 a 5 anys

6 a 9 anys

10 a 12 anys

13 a 18 anys

Alquimistes,

Creadors.

Mags,

Fetilleres,
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MÀGOI, MÁGISES, i ALCHIMISTÉS (Mags, fetilleres, alquimistes)
Dedicarem cada setmana a un dels 5 blocs de centres d’interès sobre els quals tornaran les
activitats, i que es resumeixen de la següent manera:
1ª SETMANA (28-6 al 2-7): Magícstòry
Antiguitat, Orígens dels mags, fetilleres, i alquimistes... Encanteris, eines, costums a Babilònia,
Egipte, Grècia, Europa medieval...
Reproducció de màgia antiga: Encanteris, experiments dels primers alquimistes, pocions...
Relats i contes, Recopilació, lectura, comentari, interpretació visual (dibuix, escultura...) de la
màgia antiga, així com dels relats de contes clàssics referits a la màgia.
Representacions breus Escollirem els relats que més ens agradin, i seleccionarem un que
cada grup d’edat representarà el divendres davant del públic assistent.

2ª SETMANA (5 al 9-7): Magíclaif 1.
Instruments: Fabricarem amulets, adorns, escombres voladores, estris d’alquimistes...
Llibres: Cal·ligrafia màgica. Entre tot el casal escriurem el llibre d’encanteris Dalmarian’s.
Vestuari: Cosirem barrets de bruixots, tenyirem roba amb colors màgics...
Pocions: Per atreure la son, ennuvolar la vista, fer aparèixer el somriure perdut, tirar-se pets que
olorin a maduixa, fer-se invisible, cridar l’atenció...

3ª SETMANA (12 al 16-7): “Móndafadas”. Comèdia musical
Comèdia musical “MóndaFadas”.
Argument:
Tres amics volen ser mags. Tan fort és el seu desig que són captats per Maturai, el professor de
l’escola de màgia MóndaFadas -1ª cançó-;
L’escola sembla meravellosa, tant els alumnes, com els fets que allà es produeixen. Tret dels
Kontramacs, que són essers malvats que volen la màgia només per fer malifetes -2ª cançó-;
Comencen els problemes: cap dels tres amics té prou voluntat com per practicar els encanteris,
i fabricar les pocions que els hi ha estat encomanades. Tots tres fan bromes pesades i s’esforcen
molt poc -3ª cançó-;
Han estat castigats a fer silenci durant una setmana, sense cap excusa. Tancats a la seva
habitació, observen com un Kontramac entra a l’escola disfressat de professor Maturai.
Segurament amb intenció de suplantar-ho. Com que no poden parlar ni sortir, tampoc ho poden
comunicar al professorat de MóndaFadas -4ª cançó-;
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L’escola canvia radicalment: tothom pot fer el que vol, i els tres amics són alliberats del seu castic,
tret de que encara els dura el càstig de no poder parlar. Però tots tres saben que el Kontramac
vol preparar el camí per a la invasió dels seus. Móndafadas caurà en mans d’aquests
indesitjables, si ningú no ho evita -5ª cançó-;
Gràcies a la seva astúcia, els amics troben on han tancat al professor Maturai i l’alliberen,
mitjançant un encanteri inventat, que el mateix professor els indica des de la seva presó -6ª
cançó-;
Maturai lluita contra el Kontramac, i el fa fora per sempre més de MóndaFadas. Els tres amics
són felicitats per tothom, encara que finalment escullen viure tranquil·lament a casa seva. Això
de la màgia és molt difícil de portar a terme -7ª cançó- .
Assaigs i representació d’una comèdia musical, amb les músiques, i balls respectius, així com la
construcció de decorats i elaboració del vestuari.
4ª SETMANA (19 al 23-7): Magíclaif 2.
Instruments: Fabricarem amulets, adorns, escombres voladores, estris d’alquimistes...
Llibres: Cal·ligrafia màgica. Entre tot el casal escriurem el llibre d’encanteris Dalmarian’s.
Vestuari: Cosirem barrets de bruixots, tenyirem roba amb colors màgics...
Pocions: Per atreure la son, ennuvolar la vista, fer aparèixer el somriure perdut, tirar-se pets que
olorin a maduixa, fer-se invisible, cridar l’atenció...

5ª SETMANA (26 al 30-7): Il·lusionsorealit.
Il·lusionisme Trucs i màgia de saló.
La veritable màgia:
-Realització d’una proesa acordada (Avió de paper gegant, Muntanya de sorra, Concert amb
cassoles...) amb els nens/es del grup.
-Torneig d’escacs (el joc més màgic que es coneix) entre nens del casal i campistes
-Festa de famílies. Testimoni d’una professional que fa veritable màgia a la seva feina (psicòloga
especialista en dislèxia, etc, etc.)
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DIMIOURGOÍ (creadors)
El grup de joves (13 a 18 anys) assistirà al Casal durant 3 setmanes, la 3ª (del 12 al 16 de juliol),
la 4ª (del 19 al 23 de juliol, setmana especial a Palamós), i la 5ª (del 26 al 30 de juliol). Durant la
primera d’elles, el grup serà l’encarregat de coordinar assaigs, de concloure el vestuari, i de
fabricar l’escenografia que utilitzarem a l’espectacle musical del divendres.
La quarta setmana – que coincidirà amb les colònies a Palamós- farem amulets, adorns, i
encanteris al llibre de màgia DALMARIS.
La cinquena setmana estarà definida per la preparació de l’espectacle de màgia que portaran a
terme davant les famílies i campistes que assisteixin a la trobada del darrer dia de Casal.
Tanmateix, aquest grup enllestirà l’acabament i enquadernat del llibre de màgia Dalmarian’s, i
participarà en el primer torneig d’escacs JOGGI DALMAR entre casaleros i campistes.

2.4. Activitats segons grups d’edat
MÀGOI, MÁGISES
1ª SETMANA (28-6 al 2-7): Màgicstòry
28-6-Benvinguda al Casal (Jocs de coneixença, relacionats amb el món de la màgia)
29-6- Pocions i encanteris de l’antiguitat (egipcis, grecs, babilònics)
30-6-Platja, escultures a la sorra: Monuments màgics de l’Antiguitat (Torre de Babel, Piràmides
d’Egipte, Partenon, Hiu-ji, Temple d’Ur; Zigurat)
1-7- Relats / contes de màgia. Dibuixos
2-7- Representació teatral d’una història màgica de l’antiguitat
2ª SETMANA (5 al 9-7): Magíclaif 1.
5-7-Diseny i construcció d’un amulet
6-7-Caligrafia màgica al llibre d’encanteris Dalmarian’s
7-7-Escultures a la sorra: Castells fantàstics (Bran, Neuschwanstein, Alcazar de Segovia, Niu
d’oreneta... )
8-7-Pirogravat del nostre nom de mag/a
9-7-Mercat d’intercanvi amb objectes especials / màgics / diferents
3ª SETMANA (12 al 16-7): Móndafadas
12-7-Comèdia musical: Cantada dels temes plegats; Selecció dels cantants i de l’orquestra;
Selecció grup de decorats
13-7-Assaig general; Construcció, elaboració d’escenografia i vestuari
14-7- Platja: Logo a la sorra – en 3D - de les diferents escoles de màgia, 1 x grup, del Casal.
15-7- Assaig general; Construcció, elaboració d’escenografia i vestuari
16-7- Filmació / representació de la comèdia musical
9

4ª SETMANA (19 al 23-7): Magíclaif 2.
19-7-Elaboració d’escombres voladores
20-7-Decoració escombres voladores
21-7-Concurs de forats a la sorra.
22-7- Roba de mag/a, disseny i costura
23-7- Roba de mag/a acabament
5ª SETMANA (26 al 30-7): Il·lusionsorealit.
26-7-Trucs de cartes 1
27-7-Trucs de cartes 2
28-7-Proesa entre tothom: Muntanya de sorra?, Avió gegant de paper?, Concert amb cassoles?...
29-7- Jocs màgics: Cub de Rubick; Escacs; Hex
30-7- Festa fi Casal (Batalla d’aigua a la platja).

ALCHIMISTÉS (Alquimistes)
1ª SETMANA (28-6 al 2-7): Màgicstòry
28-6-Benvinguda al Casal (Jocs de coneixença, relacionats amb el món de la màgia)
29-6- Pocions i encanteris de l’antiguitat (egipcis, grecs, babilònics)
30-6-Platja, escultures a la sorra: Monuments màgics de l’Antiguitat (Torre de Babel, Piràmides
d’Egipte, Partenon, Hiu-ji, Temple d’Ur; Zigurat)
1-7- Relats / contes de màgia. Elecció d’una història per representar amb mímica el divendres
2-7- Representació teatral d’una història màgica de l’antiguitat
2ª SETMANA (5 al 9-7): Magíclaif 1.
5-7-Diseny i construcció d’un amulet
6-7-Caligrafia màgica al llibre d’encanteris Dalmarian’s
7-7-Escultures a la sorra: Castells fantàstics (Bran, Neuschwanstein, Alcazar de Segovia, Niu
d’oreneta... )
8-7-Pirogravat del nostre nom de mag/a
9-7-Mercat d’intercanvi amb objectes especials / màgics / diferents
3ª SETMANA (12 al 16-7): Móndafadas
12-7-Comèdia musical: Cantada dels temes plegats; Selecció dels cantants i de l’orquestra;
Selecció grup de decorats
13-7-Assaig general; Construcció, elaboració d’escenografia i vestuari
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14-7- Platja: Logo a la sorra – en 3D - de les diferents escoles de màgia, 1 x grup, del Casal.
15-7- Assaig general; Construcció, elaboració d’escenografia i vestuari
16-7- Filmació / representació de la comèdia musical
4ª SETMANA (19 al 23-7): Magíclaif 2.
19-7-Elaboració d’escombres voladores
20-7-Decoració escombres voladores
21-7-Concurs de forats a la sorra.
22-7- Roba de mag/a, disseny i costura
23-7- Roba de mag/a acabament
5ª SETMANA (26 al 30-7): Il·lusionsorealit.
26-7-Trucs de cartes 1
27-7-Trucs de cartes 2
28-7-Proesa entre tothom: Muntanya de sorra?, Avió gegant de paper?, Concert amb cassoles?...
29-7- Torneig escacs contra persones del càmping
30-7- Festa de famílies. Persones que fan veritable màgia (Psicòloga especialista en dislèxia,
cirurgià...)

DIMIOURGOÍ (creadors)
3ª SETMANA (12 al 16-7): Móndafadas
12-7-Comèdia musical: Cantada dels temes plegats; Selecció dels cantants i de l’orquestra;
Selecció grup de decorats
13-7-Assaig general; Construcció, elaboració d’escenografia i vestuari
14-7- Platja: Logo a la sorra – en 3D - de les diferents escoles de màgia, 1 x grup, del Casal.
15-7- Assaig general; Construcció, elaboració d’escenografia i vestuari
16-7- Filmació / representació de la comèdia musical
4ª SETMANA (19 al 23-7): Magíclaif 2. Setmana Especial Palamós
19-7-Cluedo “Qui ha eliminat al gat del primer bungalow?”; Excursió a Cala Estreta; Piscina.
Estratego
20-7- Cluedo “Qui ha eliminat al gat del primer bungalow?”; Excursió a Platja del Castell; Piscina;
Com funcionaven els alquimistes de l’antiguitat?. Hi ha encara alquimistes? Històries de por
21-7- Cluedo “Qui ha eliminat al gat del primer bungalow?”; Excursió a Cala Estreta; Piscina;
Concurs de forats a la sorra; Il·lusionisme;
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22-7- Cluedo “Qui ha eliminat al gat del primer bungalow?”; Excursió a Platja del Castell; Piscina;
Roba de mag/a; Ordre del clau
23-7- Recollida; Piscina; Tornada a casa.
5ª SETMANA (26 al 30-7): Il·lusionsorealit.
26-7-Trucs de cartes 1
27-7-Trucs de cartes 2
28-7-Proesa entre tothom: Muntanya de sorra?, Avió gegant de paper?, Concert amb cassoles?...
29-7- Torneig escacs contra persones del càmping
30-7- Festa de famílies. Persones que fan veritable màgia (Psicòloga especialista en dislèxia,
cirurgià...)

2.5. Setmana Especial
Aquest nom se li dóna a la Setmana de Colònies (simultània amb la setmana d’activitats de casal
al càmping 3 estrellas de Gavà) que passarem al Camping 3 estrellas Costa Brava, de Palamós,
des del dilluns 19 al divendres 23 de juliol. Podran accedir-hi tots els nens del Casal, d’entre 6 i
18 anys, i en un nombre mai superior a 40 persones. Les activitats tornaran al voltant d’un centre
d’interès relacionat –igual que al Casal- amb la màgia i, en aquest cas, els enigmes. Així,
desenvoluparem un Cluedo al qual participaran tots els membres de la Setmana Especial, i al
qual s’haurà d’esbrinar qui ha estat l’assassí/na del gat del primer bungalow, així com l’arma, i el
lloc del crim; Visitarem -amb l’objectiu de banyar-nos, i jugar- a peu les cales dels voltants, deixant
a l’elecció del grup les diferents alternatives; Durant les nits, abans de ficar-nos al llit, jugarem a
l’Estratego, i a la batalla d’espelmes, escoltarem una història de por, i ens disfressarem de
mags/es per a la celebració de l’ordre del clau. I ens aprofitarem de la bellíssima piscina del
càmping; i tindrem molts bons àpats, i...

2.6. Racons
Els Racons són activitats dirigides que abasten des del final de l’esbarjo personal després del
dinar, fins a última hora, i que tenen com a característiques principals el joc i la relaxació.
Després de dinar, tothom compta amb una estona, d’una mitja hora aprox., durant la qual juga
–llegeix, observa, pensa...- lliurement, sigui sol, o acompanyat. A continuació monitors i ajudants
organitzen els espais on es realitzaran els Racons del dia, que solen ser entre 2 i 4, segons els
monitors disponibles. Els Màgois queden amb els seus monitors. Els Màgises i Alchimistés poden
escollir entre seguir jugant lliurement, o participar dels racons preparats pels monitors. Els
Dimiourgoí es munten els seus propis racons, amb el material proporcionat per Joggi Dalmar. Un
cop compromesos amb una activitat, vetllem per tal que hi romanguin fins a la seva finalització.
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Aquest Casal, aportarem 2 blocs de propostes, una específica setmanal -relacionada amb les
activitats del matí- i una altra més general, quedant de la manera següent:
Racons específics
1ª setmana: Biblioteca “màgica”
2ª setmana: Espai de Cal·ligrafia
3ª setmana: Entrevistes fantasmàtiques (plenes d’absurds, incoherents, gracioses)
4ª setmana: Papiroflèxia creativa.
5ª setmana: Jocs de “coco”
Racons generals
Pàdel; Estratego; Pirogravat; Artesania (polseres, collars...); Cançons; Històries de por; Jocs (de
taula, de carrer, del món...); Taller de lectura; Disfresses; Contes del món; Esports.

2.7. Activitats conjuntes
Joc de rol
Ningú sap d'on va sorgir el bosc màgic, més conegut com a Bosc Mitago o, simplement,
, però es sospita que tot va començar en el món humà.
El seu territori abasta un espai immens de la Terra dins de la Terra. No existeix una capital
del regne com a tal. La reina viu al seu castell 🏰

, una mena d'arbre fortalesa

volant, amb la que es trasllada on vol.
està dividit en 5 Maglands: Lavyrinthos, Hipérbole, Troia, Aurora, i Prospatia
(Esforç), governats per una reina. Va ser escollida pels 5 bruixots que governen els
Maglans. Cadascun dels mags va dipositar part del seu poder a l’interior de

, el

ceptre que la monarca porta sempre a sobre.
Als seus orígens, a

va existir un 6è Magland: Dynami (força). Cekdeviol, el seu

governant, es va negar a sotmetre’s a l’autoritat de la reina. Els seus habitants van decidir
marxar de la Terra dins de la Terra, i es van instal·lar a l'interior d'un volcà apagat. Mai
més s’ha tornat a saber d’ells.
El ceptre ha desaparegut, a l’igual que la confiança dels 5 governants en sa majestat. La
reina es veu obligada a recloure en
màxim de cinc setmanes per recuperar

. Els bruixots li han donat un termini
. En cas contrari el caos s’apoderarà dels 5

regnes, provocant la guerra que determinarà la fi de

. Si això arriba a passar la

Humanitat sencera, sobre tot la canalla, perdrà tot allò que, de tant en tant, la torna
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meravellosa. La imaginació, la inspiració, la fantasia, els somnis, tots ells deixaran
d’existir , i no seran ni tan sols un record per a les generacions futures.
Sa majestat diposita el seu destí en mans de BoiCheroki, el seu majordom, meitat savi,
meitat guerrer, meitat humà, i meitat mag.
Per portar a terme la seva missió, i sense informar a ningú més que a la reina, Boi
s’escapoleix, per aparèixer al món dels pensants. Té la intenció de reclutar un grup de
voluntaris que l’ajudin a trobar el ceptre desaparegut.
Pei i Yú són dos amics inseparables que viuen a prop de l’entrada que comunica
amb el nostre món. Encara no ho saben, però les seves vides canviaran radicalment a
partir d’un dia qualsevol d’estiu...

Mercat de Bescanvi
Dediquem el matí del divendres de la 2ª setmana -aquest any el 9 de juliol-, durant el qual els
nens de totes les edats bescanvien jocs, joguines, llibres, artesania, i bibelots de tota mena.
Enguany estarà ambientat en el món màgic. Així, al llarg de tota la setmana, i durant l’estona de
racons, es fomentarà l’aportació de joguines i/o elements que els nostres usuaris/es vulguin
bescanviar el divendres.
Es comença amb el muntatge de tot el que s’ha aportat sobre taules decorades.
A continuació els nens acudeixen a negociar, intercanviant amb qui vulguin all en el que estiguin
interessats.
Els monitors s’encarreguen de vetllar per evitar abusos, o per aconsellar intercanvis profitosos
per ambdues bandes.

Ordre del clau
Cerimònia durant la qual s’acomiada a les persones que marxen cada divendres del Casal i que
finalitza amb el lliurament d’un petit record. Està íntimament relacionada amb l’ambientació
general i els seus objectius són:
-Deixar un bon record a les persones que marxen
-Estimular l’esperit de superació (En general n’hi ha petites proves durant les quals la canalla ha
de superar la seva timidesa i relacionar-se amb la resta de forma directa)
-Donar un “toc humà” amb el lliurament d’un obsequi simbòlic
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Festa de Famílies
Convidem a les famílies del Casal a que passin un divendres amb tot el grup.
Aquest any, la trobada serà el 30 de juliol, i els nostres visitants es podran dividir en dos grups
de lliure elecció:
-Per una banda, i amb el grup de Màgoi, (petits) i Màgises (mitjans) portarem a terme una batalla
d’aigua amb ampolles que els nens hauran reciclat al llarg de la setmana,
-Per una altra, amb els grups de Alchimistés (grans), i Dimiourgoí (joves) celebrarem una
conferència debat titulada “Feines màgiques”, on els principals protagonistes seran les mares,
pares de nens del Casal, o persones relacionades amb ell, que ens parlaran de feines el qual
desenvolupament sembla increïble a qui no la coneix: Ja hem aparaulat l’assistència d’una
especialista en el tractament de la dislèxia, i en buscarem d’altres.
A continuació anirem a la piscina a donar-nos un bany comunitari.
Dinarem al menjador tots plegats.
La jornada conclourà amb la cerimònia de l’ordre del clau davant de tothom.

2.8. Piscina i Platja
Quan- Cada dia, de 10’00h a 11’00h a la piscina, i tot el matí quan anem a la platja.
On- A la piscina, o la platja, del Càmping 3 estrellas
Com- Cada monitor acompanya al seu grup. En el cas dels petits (Màgoi, i Màgises), els posa
crema i els ajuda a desvestir-se o, en el cas de grans i joves (Alchimistés i Dimiourgoí), supervisa
que es posin la crema solar i que no es deixin res oblidat.
-L'organització de l'equip és primordial pel que respecta a la seguretat dels infants. A banda
dels socorristes –a la piscina-, i a més de banyar-se amb els nens/es, sempre hi ha, fora de
l’aigua, monitors que controlen el bany.
-Els monitors/es que es banyen ho fan en posicions estratègiques des de les

quals

puguin controlar el seu grup d'un cop d'ull.
-El grup es banya a la zona delimitada per l'equip de monitors i aquests deixen ben clar que
aquells/es persones que ho incompleixin s'arrisquen a quedar-se fora de l’aigua. Durant el bany
a la piscina es deixa que els nens utilitzin tot l’espai del recinte, sempre i quan informin al seu
monitor i rebin l’autorització corresponent.
-Els més petits es banyen a la piscina petita o, en cas de ser-hi a la platja, a la vora de l’aigua, i
sempre acompanyats dels seus monitors/es. Mai sols. En cas d'anar a la piscina gran,
tothom es banya amb els seus monitors.
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Què- Els monitors/es dinamitzen el bany amb jocs, esports i activitats aquàtiques, encara que,
sobre tot, potencien la relació i comunicació entre les persones del grup. És el moment en que
aquells que ho desitgen juguen a rol.

2.9. Menjador
El seu plantejament general dóna preponderància a l'esperit familiar, com a casa, ja que els
monitors/es dinen amb els nens/es donant exemple d'hàbits i comportament, i distribueixen
totes les tasques organitzatives ajudant al grup a realitzar-les, i donant el "toc" final.
A continuació detallem un recull d'hàbits i actituds que l'equip treballa quotidianament:
Utilització adequada de coberts, tovallons i safates.
Degustació de tot el que hi hagi per menjar amb uns mínims de quantitat.
Comportament i volum de veu acceptables a taula.
Ritme deglutiu "sense presses, però sense pauses".
Col·laboració de tothom - segons capacitats - en les tasques de parar/desparar taula i neteja
del local.
El coordinador/a de l'Associació vetlla pel compliment dels menús i de les normes higièniques
vigents, així com per la qualitat dels aliments. És la persona encarregada de mantenir les
relacions amb l'equip de cuina.

3. ORGANITZACIÓ
3.1. Metodologia (Com ho fem)
3.1.1. Preparació del Casal
Durant els mesos d’hivern negociem amb el Càmping 3 estrellas, situat al Km 186,2 de la C31,
de l’autovia de Castelldefels, a Gavà, tot el que es refereix a condicions econòmiques, espais a
fer servir, la piscina, les pistes esportives, i les normes que haurem de seguir com a grup
L’equip de monitors fixa les qüestions organitzatives amb reunions prèvies al Casal.
Els monitors elaboren un planin d'activitats, per a cada grup d'edat (Veure 1.4.2. distribució
nens/es).
Preveiem activitats alternatives pels dies de pluja o imprevistos.
Emmagatzemem el material general abans de començar el Casal
Revisem la zona per la qual discorreran les nostres activitats
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3.1.2. Distribució dels nens/es
Segons el nombre d'inscripcions, fem una divisió en 3 (A) o 4 (B) grups d'edat:

Μάγοι (Màgoi)

Μάγισσες
(Mágises)

(A)

3, 4, 5 anys

6, 7, 8, 9 anys

(B)

3, 4, 5 anys

6, 7, 8, 9 anys

Alchimistés i Dimiourgoí
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 anys
10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17,
a.
18 a.

Cada grup d'edat té assignat un lloc per a les seves pròpies activitats.
Els nens/es dinen amb els monitors/es del seu grup d'edat.
Cada grup és reconegut pel seu propi nom des del començament del Casal.
Les tasques de: neteja dels espais utilitzats, material, menjador i d'altres són portades a terme
per grups de serveis organitzats i supervisats pels monitors/es.

3.1.3. Distribució del temps
Els nens/es són recollits a Barcelona, en dues parades (1: C/ Roselló cantonada Bailen, i 2: C/
Enric Granados cantonada Provença) i, acompanyats pels monitors es traslladen, mitjançant
l’autocar, al Càmping 3 estrellas (Km. 186,2 de la C31, Autovia de Castelldefels, a Gavà). Durant
el trajecte s’estimula la relació entre tothom i estan totalment fora de lloc els mòbils,
llaminadures, jocs electrònics i aparells de reproducció musical.
Un cop arribats al càmping el grup esmorza plegat, a la vegada que els monitors expliquen el
que es farà durant la jornada.
Un cop esmorzats, tothom prepara el seu material per anar a piscina i s’adreça cap a la mateixa.
Dediquem una hora a banyar-nos. El fet de que sigui a diari dota al nostre Casal d’uns elements
primordials com són el joc, i la diversió, ambdós ideals per educar. Segueix la jornada amb la
recollida, dutxa i a vestir-se. A continuació s’inicia l’activitat central, per a la qual tothom col·labora
en la concentració del material i el trasllat de taules i cadires, així com a la neteja prèvia si cal.
Un cop acabat el temps d’activitat tothom col·labora en la recollida i neteja, i els monitors vigilen
que la participació sigui el més comuna possible.
Ens traslladem per grups cap al menjador. El menjar és servit pels monitors en plats individuals,
i aquests traslladats a cada taula per l’equip de servei o, segons i com, mirem que cada nen
reculli el seu propi menjar.

17

En acabar de menjar, cadascú buida el seu plat a les escombraries, tothom es trasllada per grups
d’edat, cap a la zona d’activitats i esbarjo i es deixa una mitja hora durant la qual els nens poden
campar lliurement pels voltants. Els petits i mitjans sempre sota control dels monitors.
Els racons es proposen a diari, i tothom té els propis de la seva edat, encara que s’hi pot escollir
sense cap problema el racó d’un altre grup. Els Grans que volen anar a fer esports a les pistes
són acompanyats per un monitor. Es recullen els materials dels racons i es concentra a tothom
al camp de gespa, al costat de la pista de pàdel, per marxar. Es recullen les motxilles i tothom es
trasllada en autocar fins a la mateixa adreça de recollida a Barcelona, on es lliuren els nens a les
seves famílies.
HORARI BASE DEL CASAL
08:50h - 09:05h

Recollida nens a Barcelona en 2 torns

09:10h - 09:40h

Trasllat en autocar fins al càmping

09:40h - 10:00h

Esmorzar / Canviar-se per anar a piscina

10:00h - 11:00h

Piscina

11:00h - 12:30h

Activitat central

12:30h - 12:45h

Recollida i preparació per anar al menjador

12:45h - 13:00h

Arribada al menjador

13:00h - 14:00h

Dinar

14:00h - 14:30h

Temps lliure

14:30h - 16:10h

Racons

16:10h - 17:15h

Recollida de material i trasllat a Barcelona

HORARI BASE SETMANA ESPECIAL
08:00h - 08:30h

Llevar-se, endreçar, rentar-se

08:30h - 09:30h

Esmorzar, endreçar habitació, muntar motxilla bany

09:30h - 10:15h

Excursió platja / cala corresponent

10:15h - 12’45h

Bany a la platja

12:45h - 13:15h

Tornada al càmping (en vehicles del càmping, o a peu)

13:15h - 14:00h

Dinar

14:00h - 16:00h

Temps lliure

16:00h - 17:00h

Activitat tarda

17:00h - 19:00h

Piscina

19:00h - 20:00h

Temps lliure / Canviar-se i preparar-se per sopar

20:00h - 21:00h

Sopar

21:00h - 23:00h

Joc o activitat de nit
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23:00h - 23:30h

Al llit i silenci

3.2. Equip de treball
3.2.1. Composició, Distribució, Coordinació
Composició
1 Coordinador/a
1 equip de monitors/es
1 equip d’ajudants.
Distribució
1 monitor/a per a cada 10 nens/es.
Cada monitor/a s'està amb el mateix grup d'edat durant tot el Casal.
Cada grup comptarà amb un ajudant
Coordinació
L'equip es reuneix per tal de preparar l’ambientació, comentar les activitats i responsabilitats, i
posar en comú les iniciatives de cada grup per a la seva aprovació.
Els monitors/es de cada grup d'edat es reuneixen cada dia després de les activitats, fan una
valoració parlada i preparen el dia següent.

3.2.2. Funcions i Responsabilitats de l'equip
Monitors
Cada monitor porta el mateix grup d'edat durant tot el Casal.
Assumeixen el rol d'animadors / dinamitzadors/es, porten a terme les activitats i s'encarreguen
de que cada persona participi segons les seves possibilitats.
S'entrevisten amb els pares/mares del seu grup, sempre i quan ho requereixin la família i/o la
situació.
Es reparteixen les tasques de preparació de les següents activitats conjuntes: Mercat d’intercanvi
i Festa fi Casal
Es reparteixen les següents responsabilitats generals: Material, Sanitat, cures i acompanyament
a malalts.
Coordinador
Proporciona el material.
19

Distribueix l'equip de monitors/es entre els diferents grups d'edat.
Vetlla pel compliment de les activitats i la seva qualitat.
Supervisa l'estat general del grup de nens/es.
Fa un seguiment acurat de l'equip de monitors/es.
Assoleix les tasques de preparació de les següents activitats conjuntes: Ordres del clau i Festa
famílies
Assoleix les següents responsabilitats generals: Compra material, Filmació, Relacions amb el
campin.
La persona que representa l’Associació Educativa, i exerceix com a coordinador del Casal Joggi
Dalmar, és en Miguel Morales “Miki”, amb DNI 38066651H i tfn. 665 882 980.

3.2.3. Ajudants
Un cop arribats a l’edat de 16 anys, els usuaris del Casal són convidats a participar de forma
voluntària i altruista en tasques de recolzament als monitors. La intenció principal és la de
continuar la relació d’aquestes persones amb el nostre Casal -amb un canvi rotund en el seu rolper tal que en un futur no gaire llunyà es puguin incorporar al nostre equip com a monitors.
Aquestes persones signen un contracte de voluntariat amb l’Associació, i han de complir amb
una sèrie de requisits abans, i un cop incorporats a l’equip:
Posar-se en contacte amb el coordinador , quan més abans millor, per comunicar la seva intenció
de participar al nostre Casal
Assolir el compliment dels mateixos horaris que la resta de l’equip
Admetre sense queixes el grup d’edat en el qual intervindran
Responsabilitzar-se de les tasques que els hi siguin encomanades, i que són:
Cura i transport del material
Recolzament dels monitors respecte als nens del seu grup
Atenció específica sobre detalls de funcionament general
Realització de petites feines com la transmissió de comunicats a cuina, a piscina, o a l’entrada
del recinte.

3.3. Promoció i Comunicació
El tipus de publicitat que ens agrada és el “boca orella”. Fem els possibles per tal que les
persones que venen al nostre casal, ho facin per que els hi han recomanat.
Dit això, aquest és el procés de propaganda que utilitzarem aquest any:
-Elaboració d’una pàgina web dedicada al Casal amb totes les informacions pertinents, i dins la
qual es tindrà l’oportunitat de descarregar material multimèdia (Enregistraments d’imatges i
sonors, fotografies) i documents en Pdf que mostren com es juguen i construeixen alguns jocs
que portarem a terme al Casal. També es tindrà l’opció de formalitzar la inscripció (document en
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word)

i

contactar

amb

nosaltres

per

demanar

informació,

sigui

via

email:

casaljoggidalmar@gmail.com, sigui per telèfon: 665882980. (www.casalestiujoggidalmar.com)
-Posta en marxa i actualització d’una pàgina facebook,
(https://www.facebook.com/casalestiujoggidalmar/)

3.4. Inscripcions / Durada / Horari
Cada família podrà descarregar-se des de la pàgina web un full d'inscripció / autorització que
haurà d’omplir i reenviar. Els apartats d'aquest full seran: Dades personals, telèfons de contacte,
número de Seguretat Social -o seguretat privada-, les autoritzacions pertinents a les que se’ns
obliga per llei, i la signatura del pare/mare o tutor.
En el cas del

(del 28 de juny al 30 de juliol, de dilluns a divendres, i de 9h a 17,00h) les

inscripcions començaran l’1 d’abril, i conclouran el 29 de maig de 2021.
En el cas de la

(des de les 9h del 19 de juliol, a les 17,00h del 23 de juliol,

amb pernoctació) les inscripcions començaran el 23 de març, i conclouran el 30 d’abril de
2021.
Es demana, també, la documentació que la Generalitat aconsella tenir (cartilla sanitària, tarja
de vacunacions, documentació Covid...).
Cada usuari pot escollir la seva assistència per setmanes.
L'import de la inscripció es fa efectiu mitjançant dos ingressos en el nostre compte bancari.
El primer abans del 29 de maig, i el segon abans del 15 de juny de 2021.
Durada del Casal: Del 28 de juny al 30 de juliol (Ambdós inclosos) de 2021, i de dilluns a
divendres.
Durada de la Setmana Especial: Del 19 al 23 de juliol de 2021, comprenent cinc dies i quatre
nits.
L'horari del Casal és de 9h a 17’00h.
No es facilita servei d'acollida, ja que no comptem amb espai físic adient per dur-lo a terme.

3.5. Infraestructura i Material
Infraestructura
La pròpia dels locals, que ens ofereix el Càmping 3 estrellas, de Gavà, o el Càping 3 estrellas
Palamós en el cas de la Setmana Especial. Això inclou que ens podem moure lliurement per les
seves instal·lacions.
Material
Cada grup d’edat fa els seus llistats amb prou antelació com per que es pugui comprar i preparar.
De la preparació del material general, així com de l’específic de cada grup, s’encarrega el
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coordinador, en Miguel Morales. La resta de monitors s’encarreguen d’obtenir materials
especials, o aquells que Joggi Dalmar no pot comprar.

3.6. Sanitat / Higiene
L'Associació deixa nets i endreçats els espais utilitzats diàriament per a la realització d'activitats.
Aquesta tasca es porta a terme amb especial incidència a la fi del Casal.
Els monitors/es vetllen pel compliment acurat de certes normes bàsiques d'higiene, com són
l'agençament personal dels nens/es, l'adequat estat higiènic d'espais i serveis utilitzats i cura de
l'estat del material a utilitzar.
El menjador i els aliments reben una atenció especial pel que respecta al seu estat i la seva
incidència en la salut dels nens/es.

3.7. Seguretat
Segons directiva de la Generalitat, L'Associació contracta una pòlissa d'assegurances que
cobreix els possibles accidents, i la responsabilitat civil i de defensa. En cas d'accident o malaltia
es truca a la família corresponent i s'acompanya a l'afectat /da al centre sanitari més proper,
seguint en tot moment les instruccions que determinin tant els equips mèdics, com els familiars
de la persona afectada.
En cas de cops o ferides lleus els monitors/es s'encarreguen del seu rentat i cura, i donen l'avís
corresponent a la família.

3.8. Preus
El Casal funcionarà sempre i quan n’hi hagi un mínim de 25 persones inscrites, i amb un màxim
de 80 inscripcions setmanals
Els nostres usuaris es troben davant els següents tipus de preu:
Setmana

Preu nen

Preu nen +3 Preu germans Preu germans +3

1 (28 juny - 2 juliol)

180€

170€

170€

165€

2 (5 - 9 juliol)

180€

170€

170€

165€

3 (12 - 16 juliol)

180€

170€

170€

165€

4 (19 - 23 juliol)

180€

170€

170€

165€

5 (26 - 30 juliol)

180€

170€

170€

165€

Especial (19 - 23 juliol)

300€

300€

300€

300€

Desglossament conceptes de la taula
Preu nen: Import setmanal per usuari
Preu nen + 3: Import setmanal per usuari inscrit durant 3, ó més setmanes.
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Preu germans: Import setmanal per cada germà
Preu germans + 3: Import setmanal per cada germà, que estiguin inscrits 3, ó més setmanes.
Els preus inclouen:
Càmping: Transport diari (autocar), Assegurances, Monitors, Activitats, Material, Piscina, Pista
esportiva, Pàdel, Minigolf, i Menjar.
Setmana Especial: Transport (autocar), Assegurances, Monitors, Activitats, Material, Piscina,
Pista esportiva, allotjament, i Pensió completa.

4. COVID
4.1.Protocol intern Covid Casal i Setmana Especial

PROTOCOL INTERN COVID-19 CASAL
1-FAMÍLIES
1.1 GENERAL
Les famílies estan obligades a informar al monitor responsable d’higiene i seguretat -en aquest
cas en Manel Lavado-, o al director del casal -en Miguel Morales, Miki-, sobre tota incidència, o
neguit, referents a la salut dels seus fills/es. En cas de detectar qualsevol símptoma, o causa de
salut, que pugui afectar al conjunt del grup d’infants i professionals, s’ha d’adreçar directament
al director del Casal.
A més d’anotar-ho al full corresponent -inclòs al document d’inscripció- cal notificar al
responsable del Casal les possibles al·lèrgies , intoleràncies, o altres possibles trastorns,
relacionats amb l’alimentació.
Cal presentar el Carnet de Vacunacions al dia. Encara que no sigui obligatori, sí és
recomanable.
El primer dia d’assistència al Casal, el responsable familiar haurà de portar, emplenat i signat,
juntament amb la inscripció, la tarja sanitària, i el carnet de vacunacions, el document de”
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LES FAMILIES DEL CASAL D’ESTIU, I/O COLÒNIES
2021 JOGGI DALMAR COVID-19 “ ( disponible demanant-ho al responsable del casal:
casaljoggidalmar@gmail.com)
Es recomana desinfectar a diari, tant la motxilla, com el material utilitzat pels infants durant el
Casal.
1.2 MATÍ
Abans de sortir de casa s’haurà de mesurar la temperatura corporal de cada nen/a. En cas de
tenir més de 37,5ºC no es podrà accedir a les activitats d'aquell dia. Aquest fet s’haurà de
comunicar al responsable de seguretat i higiene del Casal.
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Abans de pujar a l’autocar, un monitor/a prendrà la temperatura de cada nen/a, així com de la
resta de monitors/es de l’equip
Els nens hauran de venir amb la mascareta preparada o posada per entrar al autocar.
1.3 TARDA
A l’arribada a les 17h., cada infant baixarà de l’autocar, amb la mascareta posada, per indicació
del seu monitor. En cas d’arribar abans de l’hora prevista, o si a l’arribada no hi ha cap familiar
present, el/s nen/s s’esperarà/n amb un monitor a un lloc en el que obligatòriament es provarà
de guardar la distància de seguretat de 2 mtrs. entre uns i altres.

2-PARTICIPANTS
2-.1-KIT
KIT HIGIÈNIC ( Bàsic, a dur a la motxilla cada dia. Es recomana que es guardi en una bossa de
tela o estoig ):
2 MASCARETES
1 POT HIDROGEL, DE 100ml, o 200ml.
1 PASTILLA SABÓ
2 PARELLS DE GUANTS ( OPCIONAL )
1 PAQUET DE MOCADORS O ROTLLO PAPER HIGIÈNIC
2.2-AUTOCAR
Abans de pujar l’infant haurà de mantenir una distància mínima de 2 mts de distancia amb altres
individus, tret del seu grup familiar. Dins l’autocar, com que serà impossible guardar la distància
de seguretat, tothom haurà de portar posada la mascareta durant tot el trajecte.
2.3-PISCINA
KIT DE BANY
En una bossa hauran d’anar: el Banyador, la crema solar, la tovallola de bany, les sabatilles, i les
ulleres de piscina. Dins d’aquesta mateixa bossa es ficarà tot el que no estigui humit un cop
acabada la piscina. Reservarem una altra bossa per guardar el banyador, i la tovallola mullats.
A l’hora de canviar-se, els infants entraran en grups reduïts, per tal d’assegurar la distancia de
seguretat, amb un monitor de suport, que, a més de guiar-los en tot el que calgui, evitarà
despistes i retards.
La roba haurà d’estar el mínim temps possible fora de la motxilla .
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Segons els estudis fets fins ara, el virus no es propaga a través de l’aigua. Dit això, ens
regirem per les indicacions i protocols que ens indiquin els responsables del Càmping, així
com els socorristes de la piscina.

MENJADOR
Cada infant seurà deixant un marge d’1 cadira de distància amb el següent, per tal de poder
garantir el distanciament adequat.
Els coberts, gots, i utensilis utilitzats durant aquesta estona ja estaran desinfectats pels
responsables del restaurant.
Els nens esperaran a ser servits pels companys del grup de servei que ajudin aquell dia. Ningú
no s’aixecarà de la cadira, tret que hi hagi d’anar al lavabo, o per una contingència inevitable.
Sempre que un infant es vulgui aixecar, informarà i demanarà autorització al seu monitor.

ACTIVITATS
Sempre que sigui possible, cada participant comptarà amb un espai propi de 4 metres quadrats.
Cada infant haurà de seguir les indicacions del seu responsable de grup.
Al iniciar i finalitzar les activitats es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic que cada
monitor proporcionarà al seu grup.
Utilitzarem material prèviament desinfectat per a la realització d’activitats. En finalitzar-les aquest
mateix material serà desinfectat pels monitors.
Durem un registre de desinfecció de material, amb data, hora i signatura de la persona
responsable
La mascareta no és necessària en espais oberts si és pot garantir la distància de seguretat. en
cas que no es pugui garantir la distància física els responsables indicaran la seva utilització.
Cada grup de 10 infants tindrà 1 monitor responsable.

3-EQUIP DE TREBALL (Monitors, ajudants)
Cada monitor -responsable de grup- haurà de mantenir, i vetllar per tal que s’acompleixin, les
normes de seguretat citades amb anterioritat.
Cada monitor tindrà 1 grup de 10 infants al seu càrrec
El monitor de cada grup serà la persona responsable de la desinfecció del material utilitzat per
ella i els seus nens.
Hi haurà 1 capsa per grup d’edat -amb la idea d’aïllar el màxim possible les possibles fonts
contaminants-, disponible amb tot el necessari per a dur a terme les activitats.
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Els monitors prendran la temperatura a cada nen durant l’espai horari (entre les 14,30h i les
16,00h) de l’activitat de racons, i anotaran els resultats a la taula de temperatures de cada grup.
L’equip, i en ell cada individualitat, hauran de ser conscients de la importància de donar exemple,
i recordar les normes de seguretat de la forma més educativa possible, sense oblidar en cap
moment, que el seu sentit comú haurà de prevaldre en la resolució de qualsevol situació inusual.
El més mínim dubte sanitari serà transmès al responsable d’higiene i seguretat, o al responsable
del casal.
Penjat en lloc ben visible, estarà el full amb els telèfons d’interès en cas d’urgència. (Annex 1)
Quan es tingui la més mínima sospita sobre un possible contagi, es notificarà al Responsable
d’Higiene, qui seguirà el següent protocol:
-Informar al responsable del Casal
-Informar a la Família
-Informar a les autoritats sanitàries en cas de dubte raonable, o en cas de trobar simptomatologia
sensible d’estar relacionada amb el Covid 19
-Informar als responsables de cada grup
-Comunicar els fets als infants, amb claredat, sense alarmisme ni dades innecessàries,
tranquil·litzant al grup, infonent calma, i transmetent tot l’optimisme del que siguem capaços.
-Reagrupar els infants amb cada responsable, per aplicar les mesures profilàctiques pertinents,
com sigui l’ús de la mascareta, sempre i quan la situació ho aconselli.
-Informar als responsables del càmping
-Mantenir els infants aïllats en una zona airejada.

ANNEX 1 ( INFORMACIÓ I SERVEIS. URGÈNCIES )
TELEFON EMERGÈNCIES GENERALITAT: 112
TELEFON CATSALUT GENERALITAT: 061
TELÈFON RESPONSABLE CÀMPING (Salvador Oliver, director): 936 330 637
TELÈFON RESPONSABLE 2 CAMPING (Marc Soler, coordinador): 619 671 283
TELÈFON CAP MÉS PROPER (Gavà): 936 38 32 00
TELÈFON HOSPITAL BELLVITGE: 932 60 75 00
TELÈFON DIRECTOR CASAL (Miguel Morales): 665 882 980
TELÈFON RESPONSABLE HIGIENE I SEGURETAT CASAL (Manel Lavado): 620 710 825
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PROTOCOL INTERN COVID-19 COLÒNIES SETMANA ESPECIAL
1-FAMÍLIES
1.1 GENERAL
Les famílies estan obligades a informar al monitor responsable d’higiene i seguretat -en aquest
cas na Anna Valdivieso-, o al director de les Colònies -en Miguel Morales, Miki-, sobre tota
incidència, o neguit, referents a la salut dels seus fills/es. En cas de detectar qualsevol
símptoma, o causa de salut, que pugui afectar al conjunt del grup d’infants i professionals, s’ha
d’adreçar directament al director del Casal.
A més d’anotar-ho al full corresponent -inclòs al document d’inscripció- cal notificar al
responsable de les Colònies les possibles al·lèrgies , intoleràncies, o altres possibles trastorns,
relacionats amb l’alimentació.
Cal presentar el Carnet de Vacunacions al dia. Encara que no sigui obligatori, sí és
recomanable.
El dilluns 19-7-2021, abans de pujar a l’autocar, el responsable familiar haurà de portar, emplenat
i signat, juntament amb la inscripció, la tarja sanitària original, una còpia del carnet de
vacunacions, i el document de” DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LES FAMILIES DEL
CASAL D’ESTIU, I/O COLÒNIES 2021 JOGGI DALMAR COVID-19 “ ( disponible demanantho al responsable del casal: casaljoggidalmar@gmail.com)
Es recomana que tothom porti l’equipatge (Maleta, motxilla, bosses) desinfectat de casa.
1.2 MATÍ DILLUNS 19/7/2021
El dilluns, abans de sortir de casa s’haurà de mesurar la temperatura corporal de cada nen/a.
En cas de tenir més de 37,5ºC no es podrà venir de colònies, fins rebre un informe mèdic positiu
al respecte. Aquest fet s’haurà de comunicar al responsable de seguretat i higiene del Casal.
Els nens hauran de venir amb la mascareta preparada o posada per entrar al autocar.
Els dimarts, dimecres, dijous, i divendres restants, els monitors/es s’encarregaran de prendre la
temperatura a cada nen i/o jove, 3 cops al dia.
1.3 TARDA DIVENDRES 23/7/2021
A l’arribada a les 17h., cada infant baixarà de l’autocar, amb la mascareta posada, per indicació
del seu monitor. En cas d’arribar abans de l’hora prevista, o si a l’arribada no hi ha cap familiar
present, el/s nen/s s’esperarà/n amb un monitor a un lloc en el que obligatòriament es provarà
de guardar la distància de seguretat de 2 mtrs. entre uns i altres. Cada nen, acompanyat d’un
membre familiar, esperarà el seu torn en fila índia quan es descarregui l’autocar.
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2-PARTICIPANTS
2-.1-KIT
KIT HIGIÈNIC ( Bàsic, a dur a la motxilla que portaran diàriament al càmping. Es recomana que
es guardi en una bossa de tela o estoig ):
2 MASCARETES X DIA
1 POT HIDROGEL, DE 250ml
1 PASTILLA SABÓ
2 PARELLS DE GUANTS (OPCIONAL)
1 PAQUET DE MOCADORS O ROTLLO PAPER HIGIÈNIC
2.2-AUTOCAR
Abans de pujar, l’infant haurà de mantenir una distància mínima de 2 mts de distancia amb altres
individus, tret del seu grup familiar. Dins l’autocar, com que serà impossible guardar la distància
de seguretat, tothom haurà de portar posada la mascareta.
2.3-PISCINA I/O PLATJA
KIT DE BANY
En una bossa hauran d’anar: el Banyador, la crema solar, la tovallola de bany, les sabatilles, i les
ulleres de piscina. Dins d’aquesta mateixa bossa es ficarà tot el que no estigui humit un cop
acabada la piscina. Reservarem una altra bossa per guardar el banyador, i la tovallola mullats.
A l’hora de canviar-se, els infants entraran en grups reduïts, per tal d’assegurar la distancia de
seguretat, amb un monitor de suport, que, a més de guiar-los en tot el que calgui, evitarà
despistes i retards.
La roba haurà d’estar el mínim temps possible fora de la motxilla .
Segons els estudis fets fins ara, el virus no es propaga a través de l’aigua. Dit això, ens
regirem per les indicacions i protocols que ens indiquin els responsables del Càmping, així
com els socorristes de la piscina.
MENJADOR
Cada infant seurà deixant un marge d’1 cadira de distància amb el següent, per tal de poder
garantir el distanciament adequat.
Els coberts, gots, i utensilis utilitzats durant aquesta estona ja estaran desinfectats pels
responsables del restaurant.
Els nens I joves esperaran a ser servits pels companys del grup de servei -sempre amb
mascareta- que ajudin aquell dia. Ningú no s’aixecarà de la cadira, tret que hi hagi d’anar al
lavabo, o per una contingència inevitable. Sempre que algú es vulgui aixecar, informarà i
demanarà autorització al seu monitor.
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ACTIVITATS
Sempre que sigui possible, cada participant comptarà amb un espai propi de 4 metres quadrats.
Cada infant i jove haurà de seguir les indicacions del seu responsable de grup.
Al iniciar i finalitzar les activitats es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic, ja sigui el que
tingui el nen o jove, ja el que li proporcioni el seu monitor.
Utilitzarem material prèviament desinfectat per a la realització d’activitats. En finalitzar-les aquest
mateix material serà desinfectat pels monitors.
Durem un registre de qui, i quan realitzi cada desinfecció.
Cada grup de 10 infants o joves tindrà 1 monitor responsable.

3-EQUIP PROFESSIONAL
Cada monitor -responsable de grup- haurà de mantenir, i vetllar per tal que s’acompleixin, les
normes de seguretat citades amb anterioritat.
Cada monitor tindrà 1 grup de 10 infants i/o joves al seu càrrec
El monitor de cada grup serà la persona responsable de la desinfecció del material utilitzat per
ella i els seus.
Els monitors prendran la temperatura a cada nen 3 cops al dia: El primer en llevar-se; el segon
abans, o després segons activitat, de dinar; i el tercer abans d’anar a dormir. Els monitors
anotaran els resultats a la taula de temperatures de cada grup.
L’equip, i en ell cada individualitat, hauran de ser conscients de la importància de donar exemple,
i recordar les normes de seguretat de la forma més educativa possible, sense oblidar en cap
moment, que el seu sentit comú haurà de prevaldre en la resolució de qualsevol situació inusual.
El més mínim dubte sanitari serà transmès al responsable d’higiene i seguretat, o al responsable
de les Colònies.
Emplaçat en un lloc ben visible, estarà el full amb els telèfons d’interès en cas d’urgència. (Annex
1)

Quan es tingui la més mínima sospita sobre un possible contagi, es notificarà al Responsable
d’Higiene, qui seguirà el següent protocol:
-Informar al responsable de les Colònies
-Informar a la Família
-Informar a les autoritats sanitàries en cas de dubte raonable, o en cas de trobar simptomatologia
sensible d’estar relacionada amb el Covid 19
-Informar als responsables de cada grup
-Comunicar els fets als infants i joves, amb claredat, sense alarmisme ni dades innecessàries,
tranquil·litzant al grup, infonent calma, i transmetent tot l’optimisme del que siguem capaços.
-Reagrupar els infants amb cada responsable, per aplicar les mesures profilàctiques pertinents,
com sigui l’ús de la mascareta, sempre i quan la situació ho aconselli.
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-Informar als responsables del càmping
-Mantenir els infants aïllats en una zona airejada.

ANNEX 1 ( INFORMACIÓ I SERVEIS. URGÈNCIES )
TELEFON EMERGÈNCIES GENERALITAT: 112
TELEFON CATSALUT GENERALITAT: 061
ADREÇA I TFN. DEL CÀMPING: C-31, ctra. Palamós-Palafrugell, km. 328 17253 Palamós,
Coord. GPS N41º52’54.2» E3º08’26.0»

TFN: 972 315 263

TELÈFON RESPONSABLE CÀMPING (Marc Tejedor, director): 659 967 462
TELÈFON HOSPITAL PALAMÓS: 972 60 01 60
TELÈFON DIRECTOR COLÒNIES (Miguel Morales): 665 882 980
TELÈFON RESPONSABLE HIGIENE I SEGURETAT COLÒNIES (Anna Valdivieso): 629 014
542

ANNEXES
4.2 Protocol Covid segons horari Casal
4.3.Taules de desinfecció material i de temperatures
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COVID 19. PROTOCOL CASAL JOGGI DALMAR 2021 SEGONS HORARI
QUAN
5' abans de sortir

8,55h a 9,05h

QUI

QUÈ (Acció/ns)

COM

MATERIAL
SANITARI

Famílies

Prendre la temperatura

Poc Abans de sortir cap a la parada de l'autocar

Nens 1ª
parada

Pujar i seure a l'autocar

Fila índia, amb la mascareta posada, mantenint 2mtrs de distància sempre
que sigui possible. Hauran d'estar amb la mascareta posada fins l'arribada Mascaretes
al càmping

Nens /
famílies 2ª
parada

Mantenir 2 mtrs de distància entre cada mòdul
familiar

Tothom amb mascaretes fins que arribi l'autocar de la 1ª parada;

Monitors

Prendre temperatura abans d'Instal·lació dels
nens / Recollir documentació / Instal·lar-se a
l'autocar / Passar llista

Un monitor pujarà el primer, cuidant que els passatgers estiguin amb les
mascaretes posades, i reservant-se una plaça entre cada 10 nens (aprox). Termòmetre /
Un cop instal·lats els nens, els monitors seuran als seus llocs, i cadascun Mascaretes
passarà la llista d'assistència del seu grup

Nens

Esperar la sortida

Esperem aseguts a que els. Monitors autoritzin la sortida del bus

Monitors

Supervisar la sortida

Un monitor explica les condicions per viatjar segurs i tranquils, i la resta de
Mascaretes
l'equip observa que així sigui

Nens

Tothom amb la mascareta posada

No val tenir-la posada de qualsevol manera

Monitors

Passar llista . Recollir la documentació
pertinent; escoltar informacions puntuals de les
famílies; Sortir cap al càmping

Amb mascareta. Aseguts tot el trajecte. Continuarem així fins arribar al lloc
Mascaretes
de les activitats al càmping

Nens

Joc de rol al darrera de l'autocar. Resta de nens
jocs i dinamització

Tothom amb mascaretes. Continuarem així fins a seuren's per esmorzar al
Mascaretes
càmping.

Monitors

Un joc de rol, la resta amb el seu grup de
proximitat, dinamitzant, amb jocs,
endevinalles…

Amb mascareta i guants. Aseguts tot el trajecte. Continuarem així fins
arribar al lloc de les activitats al càmping. Dinamitzem el viatge

Mascaretes

Nens

Baixada de l'autocar, marxa al nostre lloc, i
rentada de mans abans d'esmorzar

Ens mourem per indicació dels monitors; ens rentarem les mans amb
sabó

Mascaretes / Sabó
individ.

Monitors

Indicació d'arribada al càmping,
acompanyament al lloc d'estada i organització
del rentat de mans.

1 monitor informa al càmping de l'arribada; Cada monitor acompanya el
seu grup, i aten als nens al peu de la font (cadascú amb la seva pastilla de
Mascaretes / Sabó
sabó), cuidant que es faci un rentat de mans acurat. Qui hagi portat
guants tse'ls treu i els llença a les escombreries

9,05h a 9,10h
(2ª parada)

Termòmetre

Mascaretes

ON
A casa

AUTOCAR

2ª parada).

Segons amb el grup que
estiguin

Mascaretes
AUTOCAR

9,10h a 9,35h

Mascaretes
En ruta des de
Barcelona al càmping

En ruta des de
Barcelona al càmping

9,35h a 9,45h

CAMPING 3
ESTRELLAS
Camp de gespa al costat
de Recepció del
càmping, i ruta fins al
nostre lloc d'estada, al
costat de la piscina,

QUAN

QUI

QUÈ (Acció/ns)

COM

MATERIAL
SANITARI

Dipositar motxilla, treure's mascareta ,
Esmorzar

Cada nen fica la seva mascareta dins una bossa de plàstic específica,
dins de la motxilla. ; Agafa l'esmorzar de la motxilla, i la deixa on digui el
monitor; Esmorza

Control de motxilles i esmorzar, Preparació per
anar a la piscina

Cada monitor vigila que els nens del seu grup dipositin les motxilles a prop
d'on realitzarem l'activitat;
El monitor i l'ajudant
encarregats aniran al magatzem i prepararan el material de les activitats
de cada grup, el seu dispensador de solució alcohòlica, i els guants, en
Dispensadors sabó
cas necessari.
El primer desinfectant, Mascaretes
dilluns de cada setmana s'explicarà tot el protocol de seguretat i higiene,
amb tothom assegut al camp de gespa, i guardant les distàncies de
seguretat pertinents.

Preparar-se per anar a la piscina, i bany.

Un cop rentades les mans, amb aigua i sabó, cada nen es posarà
el banyador, atent a les instruccions del seu monitor, i sense
Mascaretes, sabó
abandonar el seu grup en cap moment. A la piscina s'instal·larà al indiv. i tovallola
lloc indicat pel monitor

Monitors

Control de crema solar, marxa cap a la
piscina, i bany

Cada monitor tindrà cura del rentat de mans del seu grup, així
com del posat de crema solar. Vigilarà que tothom guardi la
distància mínima de seguretat durant aquesta estona, o que
tinguin posades les mascaretes. Un cop a la piscina s'instal·larà
amb el seu grup guardant les distàncies de seguretat. Un cop
acabada l'activitat de piscina: Monitors de petits, amb mascaretes
i guants posats ajudaran a vestir-se i rentaran les mans als seus
amb sabó desinfectant; La resta de monitors supervisen
distàncies de seguretat.

Sabó desinfectant;
Farmaciola;
Mascareta (per si de
cas)

Nens

Activitat central

Un cop estesa la roba humida, els nens esperen en cercle,
guardant distàncies, les explicacions dels monitors

Mascaretes

Preparació i posta a terme de l'activitat
central

Mentre els nens esperen, cada monitor fica el material de
l'activitat en la seva capsa, 1 x grup. Les ajudants agafen galleda
amb 100ml de lleixiu diluits en 5l d'aigua, draps i esponges per
desinfectar al llarg de l'activitat.

Mascareta, Sabó
desinfectant, galleda
amb aigua i lleixiu,
draps i esponges

Nens

9,45h a 10,00h
Monitors

Nens

10,00h a 11,00h

11,00h a 12,30h
Monitors

Bossa mascareta

ON
CAMPAMENT
JOGGI
Petits al camp de
gespa, o darrera
piscina
Mitjans a la paret
blanca de la piscina,
Grans a les escales
d'entrada a la disco, i
al bar al costat de la
piscina

PISCINA

CAMPAMENT
JOGGI

QUAN

QUI
Nens

QUÈ (Acció/ns)
Recollida material activitat i guardar roba estesa

12,30h a 12,50h

COM

MATERIAL
SANITARI

Cada nen deixa recollit el material utilitzat, en el lloc on li siguin els
monitors

Mascaretes

Monitors

Recollida i desinfecció material. Supervisió
recollida roba estesa

Un monitor recull el material, recolzat per les ajudants, que desinfecten el
material amb la dilució de lleixiu i aigua, mentre els monitors supervisen la
recollida de roba estesa, així com les distàncies entre nens.

Mascareta, Sabó
desinfectant, galleda
amb aigua i lleixiu, draps
i esponges

Nens

Adreçar-se al menjador

Mantenint distàncies de seguretat, i atents al que ens vagin dient els
monitors; Tothom es rentarà les mans, a la seva font, abans d'anar cap al
menjador

sabó indiv. i tovallola

Captació del grup; Trajecte al menjador

Cada monitor controlarà la rentada de mans amb sabó ind.de la resta, en
les fonts corresponents

Mascaretes i Guants
(grup petits); Sabó
desinfectant i Farmaciola

Dinar

Seurem on ens digui el monitor, sempre deixant un lloc buit entre
nosaltres i qui hagi al costat. No compartirem coberts, plat, ni menjar amb Mascareta (per si de
cap company. No ens aixecarem mentre duri l'apat, tret que tinguem algun cas)
problema, i quan vulguem anar al lavabo ho comunicarem al monitor

12,50h a 13,00h
Monitors

Nens
13,00h a 14,00h
Monitors

Repartiment plats i coberts; Repartiment del
menjar; Control de moviments durant l'apat

Cada monitor repartirà els coberts, i servirà els plats del seu grup; També
tindrà cura de que un cop acabats els plats del grup, i per ordre, cada nen
escuri, i deixi el seu plat en una pila, que serà recollida pel cambrer del
restaurant.

Mascareta, Sabó
desinfectant; Farmaciola

Nens

Marxa cap al campament, rentar mans, i
descans

Guardant distàncies s'adreçaran a la seva font, on el seu monitor
controlarà el rentat de mans, i aniran al camp de gespa, a esperar que el
seu monitor els hi prengui la temperatura un per un.

Mascareta, sabó indiv.,
tovallola

14,00h a 14,30h

Monitors

Acompanyament de nens; Preses de
temperatura

Cada monitor farà, per aquest ordre i amb el seu grup, el següent:
Supervisarà el rentat de mans a la seva font, i els farà esperar pe allà fins
que tothom estigui rentat; A continuació acompanyarà i instal·larà als nens Mascareta, Termòmetre
a la gespa del camp de futbol, i els anirà prenent -i anotant- la
temperatura, un per un

Nens

Elecció de racons

Guardant les distàncies de seguretat, en cercle, els nens esperaran a que
el monitor els hi expliqui l'activitat

Preparació de racons

Un monitor explica els racons del dia; La resta de monitors treuen el
material específic de cada racó, i el deixen on es realitzarà l'activitat.

14,30h a 14,45h
Monitors

ON

CAMPAMENT
JOGGI

CAMPING 3
ESTRELLAS

CAMPING 3
ESTRELLAS
(Menjador)

CAMPAMENT
JOGGI

Mascareta (per si de
cas)

Mascareta

CAMPAMENT
JOGGI

QUAN

QUI

Nens

QUÈ (Acció/ns)

Racons, espais "lliures"

COM
Tret del grup de petiuts -que tindran racons organitzats-cada nen podrà
escollir entre fer racó d'"esports sense contacte"; "Joc de rol", o altres
activitats, fins a un nombre màxim de 10 participants per activitat

MATERIAL
SANITARI
Mascareta (per si de
cas)

CAMPAMENT
JOGGI

14,45h a 15,45h
Monitors

Realització de racons / Presa de temperatures

Cada monitor es distribuirà per l'espai amb les següents propostes:
Racons de petits (els seus monitors); "esports sense contacte" "Jocs de
rol", i qualsevol del llistat previst per aquest any. La condició és que cada
monitor arreplegui un màxim de 10 nens. Es prenen temperatures.

Nens

Recollida i rentar-se mans

Cada nen deixarà al seu lloc el material sobrant, i de'n durà a casa tot el
que provingui dels racons d'artesania, manualitat o pirogravat. A
continuació es rentarà les mans segons el protocol abans esmentat

Mascareta, Termòmetre

Mascareta

CAMPAMENT
JOGGI

15,45h a 16,00h

16,00h a 16,15h

Monitors

Recollida i controlar rentat mans

Un monitor, que anirà rotllant durant la setmana -o sempre el mateix a
elecció de l'equip- 'encarregarà -recolzat per 1 ajudant- a desinfectar i
guardar el material utilitzat, mentre la resta de l'equip controla el rentat de
mans.

Nens

Adreçar-se a l'autocar

En fila i seguint les indicacions dels monitors

Mascaretes

Monitors

Adreçar-se a l'autocar

Cada monitor acompanyarà al seu grup fins a l'autocar, tenint cura
d'observar que no quedi res oblidat, i vigilant les distàncies de seguretat
entre nens.

Mascaretes

Nens

Tornada a casa

Els nens pujaran a l'autocar situant-se en les mateixes places que a
l'anada.

Mascaretes

Monitors

Control viatge tornada

Cada monitor tindrà cura de que tots els nens del seu grup seguin
correctament al seu lloc, i seurà al mateix lloc que a l'anada

Mascaretes

Recollida família

Els nens baixaran d'un en un, respectant les distàncies de seguretat, i
seran recollits pel seu/s familiar/s, que s'hauran situat a distància
prudencial uns dels altres. La fmília es compromet a prendre la
temperatura del nen, i anotar-la en el grup de watshap corresponent,
abans de les 18,00h

Mascaretes

Lliurament de nens

Un monitor baixa el primer, i va lliurant cada nen al familiar/s
corresponent, sempre guardant la distància de seguretat. I així fins a
lliurar a tota la canalla. En cas de retard de famílies, es posaran els nens a Mascaretes
un lloc on es pugui respectar la distancia de seguretat, i/o amb les
mascarilles posades, fins a l'arribada del/s familiar/s

16,15h a 17,00h

Nens /
famílies

ON

sabó desinfectant; Aigua
amb lleixiu; Baietes
netes

CAMPAMENT
JOGGI

AUTOCAR

BARCELONA

17,00h a 17,10h

Monitors

CASAL JOGGI DALMAR 2021

PROTOCOL COVID-19

DESINFECCIÓ MATERIAL (ANNEX 1)

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Dilluns 28-6-21

CAIXA MITJANS

Dilluns 28-6-21

CAIXA GRANS

Dilluns 28-6-21

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Dimarts 29-6-21

CAIXA MITJANS

Dimarts 29-6-21

CAIXA GRANS

Dimarts 29-6-21

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Dimecres 30-6-21

CAIXA MITJANS

Dimecres 30-6-21

CAIXA GRANS

Dimecres 30-6-21

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Dijous 1-7-21

CAIXA MITJANS

Dijous 1-7-21

CAIXA GRANS

Dijous 1-7-21

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Divendres 2-7-21

CAIXA MITJANS

Divendres 2-7-21

CAIXA GRANS

Divendres 2-7-21

SIGNATURA

OBSERVACIONS

SIGNATURA

OBSERVACIONS

SIGNATURA

OBSERVACIONS

SIGNATURA

OBSERVACIONS

SIGNATURA

OBSERVACIONS

1

CASAL JOGGI DALMAR 2021
MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Dilluns 5-7-21

CAIXA MITJANS

Dilluns 5-7-21

CAIXA GRANS

Dilluns 5-7-21

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Dimarts 6-7-21

CAIXA MITJANS

Dimarts 6-7-21

CAIXA GRANS

Dimarts 6-7-21

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Dimecres 7-7-21

CAIXA MITJANS

Dimecres 7-7-21

CAIXA GRANS

Dimecres 7-7-21

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Dijous 8-7-21

CAIXA MITJANS

Dijous 8-7-21

CAIXA GRANS

Dijous 8-7-21

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Divendres 9-7-21

CAIXA MITJANS

Divendres 9-7-21

CAIXA GRANS

Divendres 9-7-21

PROTOCOL COVID-19

SIGNATURA

OBSERVACIONS

SIGNATURA

OBSERVACIONS

SIGNATURA

OBSERVACIONS

SIGNATURA

OBSERVACIONS

SIGNATURA

OBSERVACIONS

2

CASAL JOGGI DALMAR 2021
MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Dilluns 12-7-21

CAIXA MITJANS

Dilluns 12-7-21

CAIXA GRANS

Dilluns 12-7-21

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Dimarts 13-7-21

CAIXA MITJANS

Dimarts 13-7-21

CAIXA GRANS

Dimarts 13-7-21

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Dimecres 14-7-21

CAIXA MITJANS

Dimecres 14-7-21

CAIXA GRANS

Dimecres 14-7-21

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Dijous 15-7-21

CAIXA MITJANS

Dijous 15-7-21

CAIXA GRANS

Dijous 15-7-21

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Divendres 16-7-21

CAIXA MITJANS

Divendres 16-7-21

CAIXA GRANS

Divendres 16-7-21

PROTOCOL COVID-19

SIGNATURA

OBSERVACIONS

SIGNATURA

OBSERVACIONS

SIGNATURA

OBSERVACIONS

SIGNATURA

OBSERVACIONS

SIGNATURA

OBSERVACIONS

3

CASAL JOGGI DALMAR 2021

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Dilluns 19-7-21

CAIXA MITJANS

Dilluns 19-7-21

CAIXA GRANS

Dilluns 19-7-21

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Dimarts 20-7-21

CAIXA MITJANS

Dimarts 20-7-21

CAIXA GRANS

Dimarts 20-7-21

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Dimecres 21-7-21

CAIXA MITJANS

Dimecres 21-7-21

CAIXA GRANS

Dimecres 21-7-21

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Dijous 22-7-21

CAIXA MITJANS

Dijous 22-7-21

CAIXA GRANS

Dijous 22-7-21

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Divendres 23-7-21

CAIXA MITJANS

Divendres 23-7-21

CAIXA GRANS

Divendres 23-7-21

PROTOCOL COVID-19

SIGNATURA

OBSERVACIONS

SIGNATURA

OBSERVACIONS

SIGNATURA

OBSERVACIONS

SIGNATURA

OBSERVACIONS

SIGNATURA

OBSERVACIONS

4

CASAL JOGGI DALMAR 2021
MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Dilluns 26-7-21

CAIXA MITJANS

Dilluns 26-7-21

CAIXA GRANS

Dilluns 26-7-21

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Dimarts 27-7-21

CAIXA MITJANS

Dimarts 27-7-21

CAIXA GRANS

Dimarts 27-7-21

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Dimecres 28-7-21

CAIXA MITJANS

Dimecres 28-7-21

CAIXA GRANS

Dimecres 28-7-21

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Dijous 29-7-21

CAIXA MITJANS

Dijous 29-7-21

CAIXA GRANS

Dijous 29-7-21

MATERIAL

DIA/ HORA

CAIXA PETITS

Divendres 30-7-21

CAIXA MITJANS

Divendres 30-7-21

CAIXA GRANS

Divendres 30-7-21

PROTOCOL COVID-19

SIGNATURA

OBSERVACIONS

SIGNATURA

OBSERVACIONS

SIGNATURA

OBSERVACIONS

SIGNATURA

OBSERVACIONS

SIGNATURA

OBSERVACIONS

5

Taules temperatures
Nom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

28-6

ª setmana. Casal 2021 Camping 3 *
29-6

30-6

1-7

2-7

