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QUI SOM 

 

NAÏFAR, sccl és una cooperativa de treball associat, dedicada a la gestió 

de serveis educatius en l’esport, la cultura i el lleure. 

 

NAÏFAR, sccl neix al setembre de 1999 com a conseqüència d’unes 

inquietuds comunes d’un grup de recents diplomats de magisteri, 

interessats en el camp de l’educació no formal.  

 

NAÏFAR, sccl, basa el seu funcionament en els següents principis: 

 

- Associació catalana: en un doble sentit: perquè està arrelada al 

país i la llegua vehicular d’aprenentatge és el català, i per la seva 

ubicació i àmbit de treball. 

- Principi de pluralisme i democràcia. 

- Principi de coeducació. 

- Principi d’activitat i participació: l’activitat és entesa com a 

protagonisme de l’infant i, per tant, és necessària la seva 

participació. 

- Principi d’aprenentatge natural: l’aprenentatge entès com una 

acció natural en l’infant i, per tant, és necessari establir un ambient 

propici de motivació en els infants participants. 

- Principi de sociabilitat i col·laboració: donant un gran pes a la 

intervenció i col·laboració en l’entorn social on es desenvolupen les 

activitats. 

- Principi de diversitat. 

- Principi de respecte pel medi ambient. 

- Principi de renovació pedagògica: es proposa un model centrat en 

la qualitat, la investigació i la formació continuada dels seus 

professionals. 
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CRITERIS EDUCATIUS DEL CASAL D’ESTIU 

 

Objectius Generals 

Els objectius generals en què s’ha d’assentar el desenvolupament 

educatiu del Casal de lleure  han de ser un viu reflex dels continguts, els 

valors, i els resultats que pretenem assolir. 

• Educació en valors. 

 

• Potenciar l’adquisició dels hàbits que formen part del quotidià. 

 

• Reforçar els hàbits d’higiene i salut. 

 

• Afavorir i reforçar un clima de convivència i respecte. 

 

• Potenciar la creativitat. 

 

• Tenir en compte les necessitats individuals i grupals. 

 

• Fomentar la participació. 

 

• Afavorir la implicació dels pares, mares i tutors/es en el Casal. 

 

• Potenciar l’obertura i la participació de l’activitat en la dinàmica 

del barri i/o municipi on està situat. 
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DADES GENERALS 

 

Dates: 

• Setmanes del 28 de juny al 30 de juliol.  

• Setmanes del 30 d’agost al 10 de setembre. 

Ubicació: 

  Escola La Serreta 

Horaris: 

• 08h-09h Acollida. 

• 09h-13h  (Matí). 

• 09h-15h  (Matí + Dinar). 

• 09h- 17h (Tot el dia). 

 

Preus per setmana: 

 

 
➢ Descompte del 5% a partir del 2n germà inscrit en el casal, famílies 

nombroses i/o famílies monoparentals. Els descomptes no són 

acumulables. 

➢ NO S’ADMETRAN CANVIS NI MODIFICACIONS DESPRÉS DEL 

DIMARTS DE LA SETMANA ANTERIOR. 

El mínim d’inscrits per setmana per poder realitzar el casal haurà de ser 

de 30.  

REUNIÓ INFORMATIVA TELEMÀTICA DIA 20 DE MAIG A LES 18H.  

Enllaç reunió:  https://meet.google.com/ioy-yigj-mtx  

 

HORARI PREU  

SOCIS AMPA 

PREU NO  

SOCIS AMPA 

PREU 5% DESCOMPTE A PARTIR 2N GERMÀ 

 I/O MONOPARENTALS/NOMBROSES 

ACOLLIDA 3€/dia-14€ 

setmana 

3€/dia-14€ 

setmana 

SOCIS NO SOCIS 

9h-13h * 54,50€ 59,50€ 51,77€ 56,52€ 

9h-15h (dinar )** 91,50€ 96,50€ 88,12€ 92,87€ 

9h-17h (dinar)** 105€ 110€ 100,95€ 105,70€ 

https://meet.google.com/ioy-yigj-mtx
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Menjador:  

En cas de ser un mínim de comensals (aprox. 30 per setmana) 7iTria serà 

l’empresa encarregada de fer el dinar a l’escola. Sinó hi hagués el mínim 

de comensals el dinar serà càtering (mínim 15 comensals per setmana), 

línia calenta, servida per 7itria. En cas que el número de comensals sigui 

inferior faríem dinar de carmanyola.  

Metodologia per a realitzar les inscripcions:  

Les inscripcions es podran realitzar via on-line a través de la plana web de 

Naïfar www.naifarlleure.es i/o mitjançant correu electrònic 

(casalalella@naifarlleure.es), a partir del dia 24 de maig fins el 11 de juny.  

La inscripció quedarà formalitzada una vegada feta la totalitat del 

pagament, de les setmanes inscrites. 

Juntament amb la inscripció s’ha d’adjuntar la següent documentació:  

- Foto mida carnet de l’infant.  

- Fotocòpia del CAT Salut.  

- Carnet de vacunació actualitzat.  

- Resguard de pagament. 

- Declaració responsable en relació amb la pandèmia generada 

per la COVID-19. 

Documentació per l’aplicació dels descomptes:  

- Fotocòpia carnet família monoparental.  

- Fotocòpia carnet família nombrosa.  

 

Forma pagament: 

Transferència bancària al número de compte: ES56 2100 3017 0922 

0110 1094 
Concepte: casal Alella / nom del participant. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:casalalella@naifarlleure.es
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CENTRE INTERÈS I OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

Introducció: 

“Us donem la benvinguda al tren dels Divers, un tren màgic i especial. 

Màgic perquè té la capacitat d’enlairar-se i volar, i especial perquè està 

format per persones molt especials. En aquest tren tenen cabuda tot tipus 

d’infants per això algú també l’anomena el tren de la inclusió i té la 

capacitat de parar a llocs on es celebren unes festes mil·lenàries i molt 

divertides. 

Així que us convidem a ser passatgers d’aquest tren i viatjar amb 

nosaltres.” 

 

Objectius generals del centre d’interès: 

• Generar consciència per conèixer i acceptar diferents 

discapacitats.  

• Iniciar-se en diferents tipus de llenguatge adaptat com per 

exemple el llenguatge de signes i el Braille. 

• Descobrir  i gaudir de diferents festes tradicionals d’arreu del món. 

• Generar consciència de les diferents emocions que tenim i sentim, 

com ara l’alegria, la tristor, l’empatia, l’enuig. 

• Treballar l’empatia, i solidaritat. 

• Fomentar l’ús dels espais públics com a lloc de trobada, de 

convivència, de joc,  i reflexionar si aquests estan adaptats per a 

infants amb mobilitat reduïda. 

• Fomentar el respecte pel medi ambient, creant  cohesió entre jocs 

tallers i natura. 

• Fomentar i reflexionar sobre la  cultura de la pau, a traves de saber 

gestionar  les nostres emocions. 
 

Tanmateix, el context en què enquadrar el centre d’interès, queda 

plasmat en aquests dos punts: 

• Que els infants: 

Mitjançant l’activitat lúdica assimilin la realitat, aprenguin a 

acceptar les normes, a entendre i a respectar els límits, a cercar 

activitats que afavoreixin el seu creixement personal, la 

convivència grupal, l’acceptació i el respecte envers un mateix i 

els altres. 
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• Que els infants: 

Participin en l’aprenentatge dels jocs i tallers i siguin receptius a les 

normes, proposin jocs per jugar-hi, aprenguin a resoldre els 

conflictes que sorgeixin durant el joc amb la resta de companys i 

companyes i acceptin les diferents cultures d’arreu del món com a 

una part més de l’enriquiment personal. 

➢ Que mitjançant la pràctica dels jocs, els tallers i els esports es treballi 

per desenvolupar el creixement de la personalitat de l’infant, tenint 

en compte la seva bidimensionalitat, individual i social, potenciant 

el treball en equip i la solidaritat 

 

Objectius Específics: 

A partir dels objectius generals que ens pauta el projecte general d’estiu, 

sorgeixen els objectius específics que regeixen el desenvolupament 

específic del centre d’interès. D’aquesta manera i mitjançant les 

activitats programades, aconseguirem assolir tot un seguit d’objectius 

que incidiran en el desenvolupament integral dels infants. 

• Prendre consciència de diferents tipus de disminució com l’auditiva, la 

visual, la física i cognitiva. 

• Conèixer i realitzar diferents festes tradicionals d’arreu del món com el 

Holy Festival de l’Índia, els jocs paralímpics de Tokio’21, la Tomatina de 

Buñol,, el Songkran de Tailàndia i la Patum de Berga.  

• Conèixer i prendre consciència de les emocions que tenim i aprendre 

a gestionar-les. 

• Reflexionar sobre la diversitat i la inclusió amb un esperit crític 

mitjançant diferents curts animats. 

• Conèixer el poble i l’entorn d’Alella. 

• Fomentar la creativitat en els tallers. 

• Aprendre diferents nocions de robòtica fent activitats relacionades 

amb el centre d’interès  

• Potenciar l’autoestima a través de la representació teatral del conte 

“El tren dels Divers”. 

• Aprendre a resoldre els conflictes que  puguin aparèixer durant 

l’activitat mitjançant el diàleg. 

• Afavorir una consciència crítica a l’hora de realitzar qualsevol 

activitat, atenent a les característiques físiques de cada nen/a. 

• Respectar el desenvolupament cognoscitiu de cada nen/a. 

• Afavorir que els infants recuperin l’entorn com espai de joc. 

• Respectar el desenvolupament cognoscitiu de cada nen/a. 

• Apropar als nens/es a la pràctica de diferents jocs, tallers i esports 

d’arreu del món. 
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• Fomentar conductes i hàbits socials que facilitin i potenciïn la 

convivència i el benestar personal. 

• Fomentar i recordar diàriament les mesures i protocols  de sanitat 

imprescindibles per dur a terme el casal. 

 

Com es pot constatar, s´estableix una vinculació entre els objectius 

generals del centre d´interès i els objectius específics del casal d´estiu. 
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Model Horari 

 

 

 

 

 

 

 

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9-9:30  

BENVINGUDA 

 

BENVINGUDA 

 

BENVINGUDA 

 

BENVINGUDA 

 

BENVINGUDA 

9:30-10:15  

JOCS DE 

BENVINGUDA 

 

JOCS  EXTERIOR 

 

 

SORTIDA 

 

O 

 

ACTIVITAT 

LÚDICA 

 

ACTIVITAT EN 

ANGLÈS 

 

TALLER 1 

10:15-11  

ESMORZAR 

 

ESMORZAR 

 

ESMORZAR 

 

ESMORZAR 

11-12  

ENS VISITA EL 

PERSONATGE DE 

LA SETMANA / 

TALLER1 

TALLER 1 

(EDUCACIÓ 

INFATIL) 

TALLER ROBOTICA 

(EDUCACIÓ 

PRIMÀRIA)   

 

 

JOCS EXTERIOR 

 

 

GINCANA 

O 

JOC DE PISTES 
12-13  

TALLER 1 

 

JOCS  EXTERIOR 

 

TALLER 1 

13-15   

DINAR 

 

DINAR 

 

DINAR 

 

DINAR 

15-15:45 RACÓ DE CONTES/ 

RACÓ DE LECTURA 

RACÓ DE CONTES/ 

RACÓ DE LECTURA 

RACÓ DE CONTES/ 

RACÓ DE LECTURA 

RACÓ DE CONTES/ 

RACÓ DE LECTURA 

15:45-16:45  

RACONS DE JOCS 

 

TALLER 2 

 

TALLER 2 

 

TALLER 2  

16:45-17  

RECOLLIM 

 

RECOLLIM 

 

RECOLLIM 

 

RECOLLIM 
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Descripció de les setmanes: 

➢ 1a SETMANA: del 28 de juny al 2 de juliol.  

Emprenem un llarg viatge.  

Festa: la Tomatina de buñol 

 

➢ 2a SETMANA: del 5 al 9 de juliol.  
Prenem consciència sobre la disminució auditiva amb la passatgera 

Tamara. 

 

Festa: La patum de Berga. 

 

Sortida: Santuari del Montnegre. 

 

➢ 3a SETMANA: del 12 al 16 de juliol 
Prenem consciència sobre la disminució visual amb el passatger 

Camilo. 

 

Festa: Songkran de Tailàndia  

 

Activitat Lúdica: Gran festa de l’aigua (tot el dia). 

 
 

➢ 4a SETMANA: del 19 al 23 de juliol 
Prenem consciència sobre la disminució física amb la passatgera 

Shiwa. 

 

Festa: Jocs Paralímpics Tokio’21. 

 

Sortida: Parc turó de Can Mates Sant Cugat del Vallès. 

 
 

➢ 5a SETMANA: 26 al 30 de juliol 
Prenem consciència sobre la disminució cognitiva amb el 

passatger Ian. 

 

Festa: Holy Festival de l’Índia. 

 

Sortida: Parc de Can Rius de Caldes de Montbui. 

La temàtica del casal de setembre estarà supeditada al número d’inscrits 

per setmana.  

Les sortides es realitzaran sempre i quant ens ho permetin les restriccions 

dictades pel PROCICAT.  
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QUÈ HEM DE DUR AL CASAL? 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 
➢ Paquet de tovalloletes. 

➢ Bata per tallers. 

➢ Ampolla o cantimplora.  

➢ Una bossa amb muda de recanvi. 

➢ Crema de protecció solar/Gorra. 

➢ Mascareta.  

➢ Estoig amb llapis de fusta de colors, goma, maquineta, llapis i cola 

de barra. * No serà necessari dur a casa diàriament. 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
➢ Paquet de tovalloletes. 

➢ Bata per tallers. 

➢ Ampolla o cantimplora. 

➢ Crema de protecció solar/Gorra. 

➢ Mascareta.  

➢ Estoig amb llapis de fusta de colors, goma, maquineta, llapis, cola 

de barra i tisores. * No serà necessari dur a casa diàriament. 

 

 

TOT HA D’ESTAR MARCAT AMB EL NOM I EL 

COGNOM I S’HAURÀ DE DUR A CASA I 

DESINFECTAR DIÀRIAMENT.  
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PREGUNTES FREQÜENTS 

 

Puc fer la inscripció setmana per setmana?  

Podeu fer la inscripció setmana a setmana o repetir setmanes, sempre 

que ens aviseu, com a molt tard, el dimarts de la setmana anterior. 

NO S’ADMETRAN CANVIS NI MODIFICACIONS DESPRÉS DEL DIMARTS DE LA 

SETMANA ANTERIOR. 

Quina és la ràtio de grups i com estan distribuïts?  

La ràtio és de 1/10 per grup de convivència,(decret 267/2016).  

Els grups els intentem distribuir per edats.  

Els  nens de P3 dormiran migdiada?  

Aquest any al no poder garantir un espai específic per poder fer la 

migdiada que compleixi les garanties de distanciament social entre els 

infants, el grup de P3 no podrà fer al migdiada. 

Podem recollir al nen/a fora dels horaris de sortida?  

No es podran recollir als infants fora de l’horari establert a no ser que sigui 

una causa de força major.  

 

Si teniu preguntes sobre els protocols a seguir a causa del COVID-19 ho 

podreu trobar al document de Protocol per casal d’estiu que us 

adjuntem.  

Encara i així si us queda qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar 

al correu electrònic casalalella@naifarlleure.es  

 

 

 

 

 

 

mailto:casalalella@naifarlleure.es
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PROTOCOL CASAL ESTIU COVID-19 

Seguint el document de protocols específics per casals d’estiu enviat pel 

Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya Naïfar sccl, portarà a 

terme els següents protocols: 

1. L’entrada i sortida al casal es farà de forma esglaonada per grups de 

convivència  en tandes de 10m. La setmana anterior al començament 

del casal comunicarem la manera de procedir a dita entrada i sortida. 

 

2. Diàriament les famílies hauran de prendre la temperatura als seus fills/es, 

abans de portar-lo al casal i hauran de comunicar a la persona 

responsable del grup, l’estat de salut de l’infant. 

 

3. La Direcció General de Joventut ens proporcionarà un model de 

“Declaració responsable” que facilitarem a les famílies per tal d’acreditar 

l’estat de salut de l’infant.  

Igualment, en aquesta declaració s’exigirà a les famílies a comunicar 

qualsevol canvi en aquest estat de salut i a comunicar, diàriament (en el 

cas dels casals de vacances) l’estat del participant.   

No es permetrà la participació d’infants no vacunats. 

 

4. L’ús de mascaretes serà obligatori en:  

• Tots els infants a partir de 6 anys hauran de portar mascareta 

obligatòriament. 

• En el cas dels infants a partir de 3 anys és recomanable l’ús de la 

mascareta. 

• Els moments en els que no sigui possible ni viable mantenir la distància 

de seguretat (Educació infantil). 

• Personal aliè a l’equip dirigent i de monitoratge quan entri en contacte 

amb els grups, amb o sense distància de seguretat (Educació infantil).   

  

En tots els casos que es parla de l’ús de mascareta s’ha d’entendre 

mascareta higiènica reutilitzable. En el cas dels infants participants, l’han 

d’aportar ells/es des de casa.  

 

5. La distancia de seguretat serà de 2,5m2 per participant. 

 

6. El disseny de l’activitat preveurà l’organització dels grups de convivència 

en unitats de, com a màxim 10-14 participants. Cada grup de 

convivència tindrà el seus monitors/es. 
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7. Es crearà la figura de Responsable de prevenció i higiene. Aquest 

responsable serà del mateix equip de dirigents i haurà realitzat un curs 

específic acreditat pel Departament de Joventut de la Generalitat de 

Catalunya. La seva funció serà la de vetllar pel compliment de les 

mesures establertes en aquest protocol. 

 

8. Naifar disposarà  d’un “Pla de confinament” que consistirà en un 

document que estableixi el procediment a executar en el cas que calgui 

produir-se aquest confinament. 

Aquest “Pla de confinament” ha de contenir: 

• Mecanisme de comunicació interna quan es produeixi la 

coneixença d’un cas. 

• Mecanisme de comunicació amb les famílies dels afectats. 

• Mecanisme de comunicació als responsables sanitaris i oferiment 

de dades de traçabilitat. 

• Identificació de la zona d’espera (abans de l’abandonament de 

l’activitat).   

  

L’execució d’aquest pla de confinament anirà a càrrec del Responsable 

de prevenció i higiene del grup de convivència afectat.   

  

La Direcció General de Joventut facilitarà un model per fer aquest “Pla 

de confinament”. 
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INSCRIPCIÓ Casal estiu 2021 

                                                                                                                                  Fotografia      

 

 

DADES DEL PARTICIPANT: 

Nom i cognoms: ________________________________________________________________ 

Data Naixement: ______/_______/____________ Edat: _______Curs acabat: _________ 

Germà/a inscrit al casal ____ si ____no 

Nom mare_____________________________________________________________________ 

Nom pare______________________________________________________________________ 

Mail____________________________________________________________________________ 

Telèfons de contacte____________________________________________________________ 

Adreça:_________________________________________________________________________ 

Població________________________________________________________________________ 

Nom de l’escola ________________________________________________________________ 

Soci AFA Fabra o AMPA La Serreta ____ si ____ no 

DADES GENERALS: 

 

SAP NEDAR?:  Gens______ Poc______ Bastant _______Molt_______ 

 

DISCAPACITAT: SI_______ NO______ 

 

 Tipus:_____________________________________________________________________ 

 

VACUNES: les porta segons el calendari de vacunacions? SI______ NO______ 

 

MEDICAMENTS: pren algun medicament   SI______ NO______ 



CASAL ESTIU 2021 ALELLA     

 
 

 
 

 

 Quin? ________________________________________ Dosi:______________________ 

 

“No administrarem cap medicament sense informe mèdic” 

 

AL·LÈRGIES: pateix algun tipus d’al·lèrgia  SI______ NO______ 

 

 Tipus ____________________________________A què?_________________________ 

 

MALALTIES HABITUALS: 

 

 Mal de panxa ________ Mal de cap ______ Otitis____________ 

 

 Hemorràgies_________ Bronquitis________ Eneuresi _________ 

 

MALALTIES IMPORTANTS PATIDES ANTERIORMENT:__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONS: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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DRETS D’IMATGE: 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconeguda en l’article 18.1 de la Constitució 

espanyola i està regulat per la Llei orgànica1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a 

l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció de Naïfar 

SCCL demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar 

fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables. 

 

Jo__________________________________ amb DNI__________________, autoritzo que la 

imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats  

realitzades per Naïfar SCCL i publicades en:  

• Pàgina web de Naïfar       Sí             No   

• Plana de Facebook           Sí             No 

• Plana Instagram                 Sí   No 

 

QUI RECOLLIRÀ AL NEN/A A LA SORTIDA DEL CASAL: 

 

Marxa sol a casa ________ El/la vénen a buscar _______ 

 

Nom de la persona _____________________________________________________________ 

 

SETMANES: 

 SI NO MATI MENJADOR TARDA 

Setmana del  28 de juny al 2 de juliol      

Setmana del 5 al 9 de juliol      

Setmana del 12 al 16 de juliol      

Setmana del 19 al 23 de juliol      

Setmana del 26 al 30 de juliol      

Setmana del 30 d’agost al 3 de setembre      

Setmana del 6 al 10 de setembre      

 

MENJADOR:   SI_____ NO_____ 

  SERVEI ACOLIDA 8 a 9 H SI_____ NO_____ 
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AUTORITZACIÓ PARTICIPACIÓ  

En/Na ______________________________________________amb DNI__________________ 

autoritzo al meu fill/a __________________________________________________________ 

a participar al casal  d’estiu 2021 d’Alella (Escola La Serreta). 

 

 

SIGNATURA del pare/mare/tutor     

 

DECLARACIÓ EXIMIR DE RESPONSABLITAT 

En/Na ______________________________________________amb DNI__________________ 

Eximeix de tota responsabilitat a les entitats organitzadores d’aquest Casal d’estiu 

2020 (Escola La Serreta, AMPA escola La Serreta, AFA escola Fabra i Naïfar sccl ), 

sempre i quant es respectin tots els protocols establerts per part de de la Direcció 

General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

SIGNATURA del pare/mare/tutor     

 

 

 

 

PROTECCIÓ DE DADES 

En compliment amb el que disposa la normativa de Protecció de dades de caràcter personal, 

informem que totes les dades de caràcter personal facilitades per vostè, seran tractades i 

quedaran incorporades en el arxiu del Registre propi de Naïfar, sccl.  

En aquest sentit, vostè hi consent expressament i autoritza de manera voluntària que totes les seves 

dades siguin tractades per aquesta entitat.   


