TALLERS D’ESTIU 2020

1. PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT I OBJECTIUS GENERALS:

Els Tallers d’Estiu organitzats per la Paeria de Balaguer suposen una gran oportunitat
per als infants de la ciutat de gaudir d’un lleure de qualitat. Concretament, es tracta d’un
casal adreçat a infants de 6 a 12 anys basat en diferents disciplines artístiques com són la
dansa, l’expressió corporal, musical i plàstica, sense oblidar les estones de joc i de piscina,
que acaben conformant unes estades de caire artístic i cultural compaginades amb la
vessant més lúdica.
A través del joc i d’altres propostes educatives es treballen valors fonamentals com
la solidaritat i la igualtat entre d’altres, i es poden reforçar hàbits i conductes saludables.
Aquest any, donades les circumstàncies excepcionals provocades per la Covid19 i
tots els canvis que això suposa, hem cregut convenient canviar el nom d’Art Estiu pel de
Tallers d’Estiu. Si bé l’objectiu de reunir totes aquelles activitats artístiques que molts
infants ja realitzen durant el curs potenciant i cercant la part més lúdica continuarà existint,
no es podrà fer de la mateixa manera que ho fèiem fins ara.
Els Tallers d’Estiu són el nou format de l’Art Estiu que es va iniciar l’any 2017 amb el
mateix objectiu però dut a terme de diferent manera. No hem d’oblidar que els infants es
troben en època de vacances escolars, així que pretenem que sigui una activitat on s’ho
passin bé i alhora complementi la seva formació en aquests àmbits, o despertin el seu
interès per alguna disciplina fins aleshores desconeguda.
Els Tallers d’Estiu s’adrecen a infants que hagin cursat de 1r a 6è de Primària
,
d’aquesta manera les activitats estaran adaptades al seu nivell i els grups seran més
homogenis.
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1.1. Informació general
Adreça electrònica: artestiu@balaguer.cat
Telèfond’informació: 973 44 34 10
Horari d'acollida: de 8.00h a 9.00h
Punt de trobada: porta d’accés del Portalet
Punt de recollida: els dies de piscina la recollida es farà al parc infantil de les Piscines del
Secà a partir de 3/4 de 2 del migdia. La resta de dies, segons el grup ja s’informarà del
punt de recollida.

1.2 Programa d’activitats:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8h a 9h
Rebuda dels participants
Control de Salut
9h a 9.30
Ens Organitzem
9.30h a 10.30h
Grup 1 - Dansa
Grup 2 - Plàstica
Grup 3 - Percussió
10.30h a 11h
Esmorzem

8h a 9h
Rebuda dels participants
Control de Salut
9h a 10h
Grup 1 - Plàstica
Grup 2 - Percussió
Grup 3 - Dansa
10h a 10.30h
Esmorzem
10.30h a 11.30h
Grup 1 - Percussió
Grup 2 - Dansa
Grup 3 - Plàstica
11.30h a 13.45h

8h a 9h
Rebuda dels participants
Control de Salut
9h a 10h
Grup 1 - Emocions
Grup 2 - Emocions
Grup 3 - Emocions
10h a 10.30h
Esmorzem

8h a 9h
Rebuda dels participants
Control de Salut

8h a 9h
Rebuda dels participants
Control de Salut
9h a 9.30
PARLEM?

9h a 12.30h

9.30h a 10.30h

Bons Hàbits
11.30h a 13.45h
Remullem-nos
(inclou desplaçament)

Anem al Cinema

10.30h a 11.30h
Jocs i Party&Co

Muntem un espectacle
Descobrim

10.30h a 11h
Esmorzem

Balaguer

Bons Hàbits

11.30h a 13.45h
Remullem-nos
(inclou desplaçament)

11.30h a 13.45h
12.30h a 13.45h
Jocs i Party&Co

Remullem-nos
(inclou desplaçament)

2. MESURES GENERALS D’HIGIENE I PREVENCIÓ ENFRONT LA COVID-19

a) El o la menor no pot assistir a l’activitat si…
● És vulnerable o conviu amb alguna persona vulnerable (per edat, per estar
embarassada o per tenir afeccions mèdiques anteriors com hipertensió arterial,
malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer o
immunodepressió).
● Presenta qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat respiratòria, etc.) que
pogués estar associada amb el COVID-19. Cal contactar amb el telèfon d’atenció al
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COVID-19 o amb el centre d’atenció primària i seguir les seves instruccions.
Consulta el decàleg de com actuar en cas de símptomes aquí:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-Chi
na/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
● Ha estat en contacte estret amb convivents, familiars i persones que hagin estat en
el mateix lloc que un cas mentre aquest presentava símptomes, o ha compartit espai
sense mantenir la distància interpersonal amb una persona afectada pel COVID-19,
inclús en absència de símptomes, en els últims 14 dies.
b) Recomanacions per als i les assistents a l’activitat
● Utilitza mascareta i guants quan t’ho indiqui el responsable de l’activitat.
● Compleix totes les mesures de prevenció que t’indiqui el responsable de l’activitat.
● Procura mantenir la distància interpersonal de 2 metres sempre que sigui possible.
● Evita la salutació amb contacte físic, inclòs donar la mà.
● Renta’t freqüentment les mans amb aigua i sabó, o amb solució hidroalcohòlica,
especialment després de tossir o estossegar, després de tocar superfícies
potencialment contaminades, i a l’inici i final de les activitats, durant almenys 40
segons.
● En cas de tenir els avantbraços descoberts durant l’activitat, inclou el rentat dels
avantbraços.
● En tossir o estossegar, tapa’t el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús, i llença’l
preferentment en un cubell que tingui tapa. Si no disposes de mocadors d’un sol ús,
pots utilitzar la part interna del colze per no contaminar les mans.
● Evita tocar-te els ulls, el nas i la boca.
● Si comences a notar símptomes, avisa les persones responsables de l’activitat,
extrema les precaucions de distància i d’higiene, i contacta urgentment amb el teu
metge d’atenció primària o amb el telèfon d’atenció al COVID-19.

c) Desplaçaments a l’activitat
● Sempre que es pugui, cal prioritzar les opcions de mobilitat que millor garanteixin la
distància interpersonal d’aproximadament 2 metres.
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● Si es va caminant, en bicicleta o moto, no és necessari portar mascareta, si es pot
mantenir la distància interpersonal.
● Si cal desplaçar-se en cotxe, es recomana extremar les mesures de neteja del
vehicle i mantenir la major distància possible entre els ocupants (també si s’agafa un
taxi o un VTC).
● En els viatges en transport públic cal utilitzar mascareta, i procurar mantenir la
distància interpersonal amb la resta d’usuaris.
● Es recomana utilitzar els equips de protecció individual des de la sortida de casa.

d) Durant el desenvolupament de l’activitat
● Les persones responsables de l’activitat s’encarregaran de vetllar pel compliment de
la distància i les mesures de seguretat.
● Els i les participants portaran mascareta i guants quan se’ls requereixi.
● Els i les participants hauran d’obeir els responsables de grup i mantenir la distància
interpersonal d’aproximadament 2 metres, sempre que sigui possible, i en tot cas
evitar el contacte físic amb d’altres participants.

IMPORTANT!!! LLEGIU ATENTAMENT EL PUNT 3
3. MESURES ESPECÍFIQUES D’HIGIENE i PREVENCIÓ ENFRONT LA COVID-19

● Cada matí les famílies han de fer una comprovació de símptomes en l’infant
participant per garantir que no suposa cap perill de contagi per la resta de
participants i equip de monitors (se us donarà una graella per saber quins ítems heu
de controlar). A més, també es prendrà la temperatura a cada participant. Per això
és imprescindible que l’adult que l’acompanyi s’esperi fins que s’hagi validat aquesta
comprovació i l’infant es pugui quedar al casal.
● L’
entrada dels participants es farà per la porta d’accés del Portalet. Us demanem
que si hi ha gent al vostre davant, respecteu les distàncies de seguretat i espereu el
vostre torn.
● La 
sortida dels participants es farà per portes diferents per evitar l’aglomeració de
gent a les portes de sortida.

4

- Grup 1: porta d’entrada principal de la Biblioteca/Escola de Música
- Grup 2: porta d’accés a l’ascensor de la Biblioteca/Escola de Música (al
costat de l’església)
- Grup 3: porta d’accés del Portalet
● Els participants s’organitzaran en grups de 10 infants que estaran sempre amb el
mateix monitor.
- Grup 1: Vinyet Miró
- Grup 2: Anna Parial
- Grup 3: Mar Piera
● Hi haurà dos monitors de suport que realitzaran la tasca de Responsables de
Seguretat i Higiene: Núria Arbós i Albert Bonet
● Tots els desplaçaments es faran a peu, per això la recollida dels dies que anem
a la 
piscina es farà al parc infantil de les Piscines del Secà a partir de 3/4 de 2 i
fins les 2 del migdia com a màxim.
● És necessari que el/la participant al casal porti cada dia a la motxilla el material
següent:
-

l’esmorzar,

-

una ampolla d’aigua,

-

una gorra,

-

repel·lent de mosquits

-

i mocadors de paper

A més, aquest any, com a mesura de prevenció de la Covid19 que ens impedeix poder
compartir materials, també és necessari:
- Estoig que inclogui: colors (plastidecors, de fusta, retoladors...), tisores,
pegament, llapis i goma d’esborrar
- 6gots de plàstic dur per a fer l’activitat de percussió
- mascareta
- ampolleta de gel hidroalcohòlicd’ús personal
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4. NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT

● Cal que vinguin amb roba i calçat còmodes adequats per jugar, ballar i moure’s
amb llibertat, i fer tots els desplaçaments diaris que siguin oportuns.
● Pel que fa a la salut de l’infant, a banda de la comprovació de símptomes que caldrà
fer cada matí, no es podrà assistir a les estades en cas de:
-

febre (més de 37’5º)

-

brutícia o manca d’higiene

-

conjuntivitis

-

diarrea

-

erupcions i altres malalties de la pell (excepte si duen el paper del
metge indicant que no és contagiosa)

-

En cas que algun infant es trobi malament un cop iniciada l’activitat, s’avisarà
la família que el vingui a recollir al telèfon de contacte que ens indiqueu a
la fitxa de salut(és important que estigueu localitzables en aquest telèfon).

-

En cas d’accident, si no es localitza a la família, es portarà l’infant directament
al Centre d’Atenció Primària perquè sigui atès

- Els monitors del Taller d’Estiu no administraran cap tipus de medicació als
infants participants

● Cal 
marcar tota la roba i material del/la nen/a.
● No es poden portar diners, joies ni objectes de valor.
● Dijous anem d’excursiói és imprescindible portar:
- gorra
- calçat còmodeper caminar
● Dilluns, dimecres i divendres per anar a la piscina, és necessari:
- portar elbanyador posat de casa
- xancletes o calçat adequat per la piscina
- roba interior
- ulleres d’aigua (en cas que n’utilitzin)
- protecció solar
- gorra
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- flotador o cinturó de bany en cas que no sàpiguen nedar
Com que el desplaçament fins a la piscina es farà a peu, cal que portin calçat
còmode per caminar.

5. AUTORITZACIÓ D’IMATGES:

Aquells infants que no tinguin signada l’autorització d’imatges no participaran a l’espectacle
final ja que aquest s’enregistra i es penja a la pàgina web del Taller d’Estiu i a les diferents
xarxes socials de les estades.

6. NOTES:

L’organització es reserva el dret de fer els canvis oportuns i necessaris en la programació
per causes justificades.

EN CAS D'URGÈNCIA, SI NECESSITEU CONTACTAR AMB ELS
RESPONSABLES DELS TALLERS D’ESTIU 2020, PODEU
TRUCAR ALTELÈFON 626.210.683
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