1. PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT I OBJECTIUS GENERALS:
Petit Taller d'Estiu s’ha creat aquest any 2020, seguin l'esquema del Petit Art Estiu, tot i que
amb les seves modificacions degut al COVID-19, per aquest motiu hem cregut convenient
canviar el nom, ja que serà una adaptació. L’objectiu d’aquestes estades es introduir als
infants a totes les activitats artístiques, potenciant aquestes disciplines i cercant la part més
lúdica de totes elles. No hem d’oblidar que els infants es troben en època de vacances
escolars i venen d'un confinament de molts dies, 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.
Petit Taller d'Estiu s’adrecen a infants que hagin cursat de P3, P4 i P5, d’aquesta manera les
activitats poden estar més adaptades al seu nivell.

Inici: dilluns 29 de juny
Fi: divendres 31 de juliol
Inscripcions: petitartestiu.balaguer.cat Casal Lapallavacara (Francesc Borràs, 19) Telèfon
d’informació: 973 45 15 55
Dirigit a nens i nenes nascuts els anys 2014, 2015 i 2016. Màxim 30 places per setmana
Horari: de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h
Horari d'acollida: de 8.00h a 9.00h, prèvia inscripció
Punt de trobada: Casal Lapallavacara. Entrada per la reixa que toca a la plaça Sant Salvador
Punt de recollida:
-

Dilluns, dimecres i dijous al Casal Lapallavacara. Per diferents portes

-

Dimarts i divendres al parc de la piscina del Secà.

Preu: per setmana 48'5€, per quinzena 78'6€
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2. PROGRAMACIÓ DIÀRIA:
DILLUNS
8.00 a 9.00
Acollida

9.00 a 9.30
Ens presentem
9.30 a 10.30
Per grups:

DIMARTS

De 9.00 a 10.30
Per grups:
Jocs d'exterior

- Som uns manetes
- Pintem i
experimentem
- Fem un conte
10.30 a 11.00
Esmorzem

DIMECRES

8.00 a 9.00
Acollida

10.30 a 11.00
Esmorzem

DIJOUS

8.00 a 9.00
Acollida

8.00 a 9.00
Acollida

De 9.00 a 10.30
Per grups:

09.00 a 10.30

- Som uns
manetes
- Pintem i
experimentem
- Fem un conte

DIVENDRES
8.00 a 9.00
Acollida

Per grups:
Jocs d'exterior

Descobrim Balaguer

10.30 a 11.00
Esmorzem

10.30 a
11.00
Esmorzem

10.30 a 11.00
Esmorzem

11.00 a 12.30
Per grups:
- Som uns manetes
- Pintem i
experimentem
- Fem un conte
12.30 a 13.00
Que en penses del
Covid-19?

11.00 a 12.00

11.00 a 12.30
Anem al cinema
11.00 a 14.00

11.00 a 14.00

Descobrim Balaguer

Em preparo per la
piscina
i em remullo

Em preparo per la
piscina
i em remullo

13.00 a 14.00
Per grups:
Ball
Música
Expressió corporal

De 12.00 a 13.30
Per grups:
Jocs d'aigua

12.30 a 14.00
Per grups:
Ball
Música
Expressió corporal

L’ordre de les activitats poden ser modificades. Si algun dia per motius climàtics no anem a la
piscina s'informarà al matí.
Espais:
ESPAI DE REALITZACIÓ

ACTIVITAT

Diferents sales del Casal Lapallavacara

-

Ball/ música
Som uns manetes
Pintem i experimentem
Fem un conte

Sala d’actes de l’Ajuntament

-

Anem al cinema

Diversos indrets de la ciutat

-

Descobrim Balaguer

Diferents espais entre el Casal i la piscina

-

Jocs d'exterior

Pati de la Llar d'infants Patufet

-

Jocs d'aigua

Piscines del Secà de Balaguer

-

Remullem-nos
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3. PREVENCIÓ DAVANT EL COVID-19:
Segons la Generalitat de Catalunya. CRITERIS GENERALS PER A L’ORGANITZACIÓ DE
LES ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU ESTIU 2020
Requisits generals per a participar en les activitats
Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del
grup, com poden ser:
• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós 1.
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els
14 dies anteriors.
• Calendari de vacunes actualitzat

2

(exceptuant vacunacions posposades pel període de

confinament). Requisit per a la inscripció.
• En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels
serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats,
donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.
1 Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i
14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.
2 En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la
vacunació i l’inici de l’activitat.

El tutor/a legal de l’infant haurà de signar una declaració responsable, a més del permís
previst al Decret 267/2020, que l’infant / adolescent reuneix els requisits de salut abans
esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que
comporta.
Mesures sanitàries de prevenció:
-

Disseny de fluxos de mobilitat per evitar aglomeracions.

-

Ventilació i neteja dels espais reforçada.

-

Foment de les activitats a l’aire lliure i altres espais de l’entorn local.

-

Control d’accés i ús de mascaretes segons les prescripcions aprovades.

-

Punts de rentada de mans per un hàbit d’higiene.

-

Compliment de les ràtios de monitor / grup d’infants.

-

Formació en mesures sanitàries en el marc de la Covid-19.

-

Protocol de control intern i de comunicació amb els agents sanitaris de la zona.

-

Control de temperatura i promoció de la distància personal recomanada.
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4. INSCRIPCIÓ:
-

La inscripció i el pagament es farà a través de la pàgina petitartestiu.balaguer.cat.
Fins que no s’hagi realitzat el pagament, no es considera feta la inscripció.

-

Un cop l’organització rebi el justificant del pagament, se us enviarà per correu
electrònic la documentació següent:
-

Autorització de participació a Petit Taller d'Estiu

-

Fitxa de salut

-

Autorització de recollida

-

Declaració responsable COVID-19

El primer dia que l’infant assisteixi a Petit Taller d'Estiu heu de portar aquesta documentació
degudament signada i adjuntar-hi la fotocòpia del carnet de vacunes i de la tarja de la
seguretat social, si no ho heu fet arribar anteriorment per correu electrònic a
petitartestiu@balaguer.cat
5. NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT

-

Cal que vinguin amb roba i calçat còmodes adequats per jugar, ballar i moure’s amb
llibertat.


Pel que fa a la salut de l’infant, 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 o que l'infant es trobi molt malament, si no es localitza a la família, es
portarà l’infant directament al Centre d’Atenció Primària perquè sigui atès

-

Els monitors de Petit Taller d'Estiu no administraran cap tipus de medicació als infants
participants

-

Cal marcar tota la roba i material del/la nen/a.

-

Les mascaretes també han d'anar marcades amb el nom.
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-

No es poden portar diners, joies ni objectes de valor.

-

L'entrada es farà per la porta reixada que dóna a la plaça Sant Salvador.

-

En cas d'haver-hi més infants i pares es guardarà la distància de dos metres entre cada
família.

-

Cada matí a l'arribar al Casal és prendrà la temperatura de l'infant i la família informarà de
la comprovació de símptomes que s'ha fet prèviament a assistir al Casal. Els ítems a
comprovar per part de la família cada matí són: comprovació símptomes.

-

La sortida la farem per diferents portes, aquesta dada us serà informada el primer dia.

-

Cada dia s'ha de portar calçat còmode, fins i tot el dia de piscina, ja que ens
desplaçarem a peu.

-

Dimarts i divendres: activitat a la piscina. Cal portar el banyador posat de casa i en una
altra bossa hi ha d’haver:
-

tovallola

-

xancletes o calçat adequat per la piscina

-

roba interior

-

ulleres d’aigua (en cas que n’utilitzin)

-

protecció solar

-

gorra

-

flotador o cinturó de bany en cas que no sàpiguen nedar o si no es defensen
suficient.

-

Dimarts, dijous i divendres. Cal portar la samarreta de les estades (es donarà el primer
dia de les estades)

-

Dijous: Cal portar el banyador posat de casa i la tovallola a la bossa per fer els jocs
d'aigua.

-

Autorització d’imatges:

-

Aquells infants que no tinguin signada l’autorització d’imatges no sortiran a les fotografies
que es pengen a la web de Petit Art Estiu i a les diferents xarxes socials de les estades.
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6. MATERIAL NECESSARI:
Els infants han d'entrar al Casal amb la mascareta posada.
A la motxilla cada dia s'ha de portar:
- Esmorzar
- Tovalló de paper (per llençar)
- Ampolla d'aigua
- Gorra
- Repel·lent de mosquits
- Crema solar
- Bossa amb tancament amb el nom de cada infant, per guardar la
mascareta quan no s'utilitzi
A més dilluns portarem i ho deixarem fins que l'infant finalitzi les estades:
estades
-

Bata o samarreta vella per pintura (marcada amb el nom)

-

Estoig/capsa/bossa
/capsa/bossa amb:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Llàpis
Goma d'esborrar
Maquineta fer punta
Joc de rotuladors
Joc de ceres
eres
Joc de ceres per la cara
2 pinzells plans de mida entre 8 i 12
1 tisores punta rodona
1 pega de barra
1 paquet tovalloletes humides neteja de mans

Us deixem un exemple del material, però no és necessari que sigui de la mateixa marca
ni model i si en teniu a casa serveix igualment. Només és una guia.
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7. NOTES:
L’organització es reserva el dret de fer els canvis oportuns i necessaris en la programació per
causes justificades.
L'equip de monitores està composat per:
Marina Pujol (Educadora infantil)
Ingrid Castaño (Educadora infantil)
Arantxa Jimenez (Tècnica educació infantil)
Doro Ruiz (monitora i directora de lleure)
Imma Montoliu (monitora i directora de lleure)
Hi haurà 3 grups de 10 infants cadascun amb una monitora assignada tota la setmana més
dues monitores de suport.
EN CAS D'URGÈNCIA, SI NECESSITEU CONTACTAR AMB ELS RESPONSABLES PETIT
TALLER D'ESTIU, PODEU TRUCAR AL TELÈFON 973 45 15 55. (Si no som al Casal ens
localitzaran)
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