


La nostra raó de ser? 



Què volem aconseguir amb els vostres fills/es? 

OBJECTIUS: 

1. Conceptuals: Treballar les habilitats físiques bàsiques i l’aprenentatge motor. 

2. Procedimentals: Gaudir de les activitats alhora que aprenen. 

3. Actitudinals i de valors: Respectar als companys, al material i les normes amb humil·litat i confiança. 

METODODOLOGIA: 

Treballar l’activitat física i d’iniciació esportiva amb les màximes experiències motrius possibles a 
través de les següents activitats:  

De 3 a 6 anys 

Circuits de psicomotricitat. 

Jocs tradicionals. 

Iniciació als esports. 

Tallers: dibuix, manualitats i creativitat. 

Expressió corporal. Gimcanes. 

Jocs d’aigua i inflables 



Què volem aconseguir amb els vostres fills/es? 

OBJECTIUS: 

1. Conceptuals: Tenir una idea bàsica sobre els diferents esports practicats.  
Conèixer els diferents jocs populars i tradicionals.  

2. Procedimentals: Desenvolupar les tècniques bàsiques dels diferents esports.  
Treballar la cooperació practicant els diferents jocs i simulacions de competicions 
entre grups dels diversos esports.  
 

3. Actitudinals i de valors: Respectar als companys al material i les normes amb humil·litat i confiança. 

METODODOLOGIA: 

Presentar l’activitat física i l’esport com un bon recurs, proporcionant activitats lúdico-esportives per fomentar 
el gaudir i els hàbits de salut propis de l’activitat física i l’esport. 

De 7 a 15 anys 

Jocs tradicionals. 

Activitats aquàtiques. 

Esports individuals i col·lectius. 

Iniciació als esports. 

Activitats lúdiques i recreatives. 

Jocs d’aigua i inflables 





Exemple de distribució activitats: 

Casal de 3 a 6 anys 

Torn 1 

 

   Grup 1. Petits de 9 a 13:30h 
Tècnic 

            
  Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

9:00-10:00 Jocs de presentació Jocs de col·laboració Jocs Tradicionals Jocs a la natura 
Gimcana 

10:00-10:45 iniciació al atletisme iniciació al futbol iniciació al Basquet iniciació al atletisme 

10:45-11:15 Esmorçar Esmorçar Esmorçar Esmorçar Esmorçar 

11:15-12:00 Balls - coreografia Balls - coreografia Balls - coreografia Tallers Ball FINAL 

12:00-12:15 Vestuari Vestuari Joc lliure Vestuari Vestuari 

12:15-13:00 Jocs d'aigua gespa Piscina 
Tallers i jocs 

Piscina Jocs d'aigua gespa 

13:00-13:30 Vestuari Vestuari Vestuari Vestuari 

            

            
EXEMPLES. Cada inici de setmana s’entregarà la plantilla d’activitats 



Exemple de distribució activitats: 

Campus de 3 a 6 anys 

Torn 1     
Grup 3. Petits de 9 a 17:00h 

Tècnic   

            

  Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

9:00-10:00 Jocs de presentació Jocs a la natura Jocs de col·laboracio Jocs tradicionals 

Gimcana 

10:00-10:45 iniciació al atletisme Psicomotricitat iniciació al atletisme iniciació al atletisme 

10:45-11:15 Esmorçar Esmorçar Esmorçar Esmorçar Esmorçar 

11:15-11:30 Vestuari Vestuari Vestuari Vestuari Vestuari 

11:30-12:15 Jocs d'aigua gespa Piscina Tallers i jocs (1er grup 
de 9 a 10:30h) i (2on 
grup de 10:30 a 12h) 

Piscina Jocs d'aigua gespa 

12:15-12:45 Vestuari Vestuari Vestuari Vestuari 

12:45-13:30 

Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

Mongetes amb patata Amanida d'arròs 
Crema de carbassó 

amb crutons 
Empedrat de mongetes Fideuà del mar 

Pollastre arrebossat 
amb amanida 

Lluç al forn amb 
graella de verdures 

Mandonguilles mixtes 
amb salsa 

mediterrània 
Estofat de gall d'indi 

Crestes amb patates 
fregides 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt sabor 

13:30-14:15 Descans // Joc lliure 

Cinema 

Descans // Joc lliure 

Cinema 

Descans // Joc lliure 

14:15-15:15 Acrosport Jocs de col·laboracio Expressió corporal 

15:15-16:00 Tallers iniciació als esports Jocs tradicionals Psicomotricitat Jocs tradicionals 

16:00-16:45 Balls - coreografia Balls - coreografia Tallers Joc lliure Ball FINAL 

16:45-17:00 Tornada a la calma Tornada a la calma Tornada a la calma Tornada a la calma Tornada a la calma 

EXEMPLES. Cada inici de setmana s’entregarà la plantilla d’activitats 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES: 
- En piscina: dilluns, dimarts i dimecres. 
- Jocs d’aigua en exterior: dijous i divendres. 
* Pot variar. 



Exemple de distribució activitats: 

Casal de 7 a 15 anys 

Torn 1     
Grup 7. Grans de 9 a 13:30h 

Tècnic   

            
  Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

9:00-10:00 Jocs de presentació Iniciació al atletisme Iniciació al atletisme Iniciació al atletisme Gimcana 

10:00-10:45 Iniciació al futbol Iniciació al voleibol Iniciació al Basquet Iniciació al rugby   

10:45-11:15 Esmorçar Esmorçar Esmorçar Esmorçar Esmorçar 

11:15-12:00 Jocs tradicionals Acrosport Jocs de col.laboració Jocs tradicionals Tallers 

12:00-12:15 Vestuari Vestuari Vestuari Vestuari Vestuari 

12:15-13:00 Jocs d'aigua gespa Piscina Piscina Piscina Jocs d'aigua gespa 

13:00-13:30 Vestuari Vestuari Tallers Vestuari Vestuari 

            

EXEMPLES. Cada inici de setmana s’entregarà la plantilla d’activitats 



Exemple de distribució activitats: 

Campus de 7 a 15 anys 

Torn 1     
Grup 8. Grans de 9 a 17h 

Tècnic   

            

  Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

9:00-10:00 Jocs de presentació Iniciació al atletisme Iniciació al Tenis Iniciació al voleibol 

Gimcana 

10:00-10:45 Iniciació al rugby Iniciació al futbol Iniciació al Hockey Iniciació al atletisme 

10:45-11:15 Esmorçar Esmorçar Esmorçar Esmorçar Esmorçar 

11:15-12:00 Jocs de ritme Tallers Jocs de agilitat Jocs tradicionals Expressió corporal 

12:00-12:15 Vestuari Vestuari Tallers Vestuari Vestuari 

12:15-13:00 Jocs d'aigua gespa Piscina   Piscina Jocs d'aigua gespa 

13:00-13:30 Vestuari Vestuari Jocs tradicionals Vestuari Vestuari 

13:30-14:15 Balls - coreografia Balls - coreografia Balls - coreografia Jocs de col-laboració Ball final 

14:15-14:45 

Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

Mongetes amb patates Amanida d'arròs 
Crema de carbassó amb 

crustons 
Empedrat de mongetes Fideuà del mar 

Pollastre arrebossat amb 
amanida 

Lluç al forn amb graella 
de verdures 

Mandonguilles mixtes amb 
salsa mediterrània 

Estofat de gall d'indi 
Crestes amb patates 

fregides 

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt sabor 

14:45-15:00 Joc Lliure Joc Lliure Joc Lliure Joc Lliure Joc Lliure 

15:00-16:00 Iniciació al atletisme Iniciació al futbol Jocs de força Iniciació al atletisme Jocs de ritme 

16:00-16:45 Tallers Expressió corporal Jocs de col·laboració Jocs tradicionals Jocs de persecució 

16:45-17:00 Tornada a la calma Tornada a la calma Tornada a la calma Tornada a la calma Tornada a la calma 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES: 
- En piscina: dilluns, dimarts i dimecres. 
- Jocs d’aigua en exterior: dijous i divendres. 
* Pot variar. EXEMPLES. Cada inici de setmana s’entregarà la plantilla d’activitats 



On ho fem? 

Instal·lacions: Indoor: 

Pista d’atletisme CEM Sagnier 
Zones perimetrals de la pista d’atletisme 

Piscina del CEM Sagnier 

Proximidad a vuestra empresa. 

Instalaciones en uso exclusivo. 



Font: Ajuntament del Prat 



Preus? Inscripcions? 

Font: Ajuntament del Prat 



En quines dates i horaris ho fem? 

Torn Inici Final Horaris 

Primer 28 juny 4 juliol Opció 1:          
De 9 a 13:30h 

Opció 2 (dinar inclòs): 
De 9 a 15h 

Opció 3 (dinar inclòs): 
De 9 a 17h 

Horari acollida: 
De 8 a 9h 

Segon 5 juliol  9 juliol 

Tercer 12 juliol 16 juliol 

Quart 19 juliol 23 juliol 

Cinquè 26 juliol 30 juliol 

Per a quines edats? 

De 3 a 6 anys Nascuts del 2014 al 2017 

De 7 a 12 anys Nascuts del 2010 al 2013 

De 13 a 15 anys Nascuts del 2006 al 2009 



Font: Ajuntament del Prat 



Font: Ajuntament del Prat https://online.elprat.cat/actividadesweb/web/index.html 



DOCUMENTS IMPRESCINDIBLES I OBLIGATORIS PER ENTREGAR EL 
PRIMER DIA DEL CASAL 

1.     Autorització del pare, mare, tutor o tutora en el cas que no s'hagi fet la inscripció 

presencialment . 

 

2.     Declaració responsable del tutor/a conforme l' infant o adolescent reuneix els 

requisits de salut per participar en l'activitat.  



S’haurà d’especificar si té alguna al·lèrgia alimentària o d’un 
altres tipus que hauríem de conèixer, fotocòpia Cat Salut 

Font: Ajuntament del Prat 



Entrada i sortida? 

A la porta d’entrada a la pista d’atletisme abans d’entrar al CEM Sagnier.  

Un cop es tanqui la porta el tutor/a haurà de portar al nen/a l’espai on estigui el grup.  

Recollides.  

Entrega del nen/a per part del tutor/a escrit a la fitxa d’inscripció al monitor corresponent.  
 Si el ve a buscar algú diferent s’haurà d’omplir el full d’autorització de recollida o de marxa 
 abans o comunicant-ho per e-mail a coordinacio@pratencaa.org  
  

mailto:coordinacio@pratencaa.org
mailto:coordinacio@pratencaa.org
mailto:coordinacio@pratencaa.org




Documentació que es lliurarà a principi de cada setmana? 

- Planificació d’activitats setmanals. 

- Full del menú. 

- Full d’autorització de recollida de menors si s’escau. 



Activitats a la piscina 

L’activitat de la piscina es durà a terme tres dies per setmana (pot variar). 

La rutina sempre serà la mateixa: 

Tindrem 15 minuts de vestuari previs al començament de l’activitat. 

L’activitat un cop dins de l’aigua tindrà una durada de 45 minuts en la que es realitzaran diversos exercicis lúdics 

prèviament planificats segons el nivell dins de l’aigua i l’edat dels infants. 

Tant el trasllat a la piscina, com el temps de vestuari i el temps de dutxa previ a ficar-se a l’aigua estarà en tot moment 

supervisat presencialment per els monitors responsables de cada grup. 



Amb quina roba han de venir els nens/es? 

Recollides.  

• Samarreta . 

• Pantalons curts. 

• Calçat esportiu. 

• Mitjons. 

• Mudes (en cas de Casal Infantil). 

• Xandall (Si fa mal temps). 

• Gorra per al sol. 

• Esmorzar (optatiu). 

• Aigua. 

• Crema solar . 

• Mascaretes amb bossa de plàstic per guardar-la. 

• Bossa per guardar roba bruta si s’escau. 

• Barnús o tovallola. 

• Banyador. 

• Casquet de bany. 

• Sabatilles de piscina. 

En sec A piscina: 



Continuem treballant amb CUINA JUSTA. 

Treballarem amb ells per diversos motius:  

 Proximitat com a fundació. 

 Per la seva manera de potenciar la varietat i la identitat gastronòmica 

 Pels aspectes culturals de l’alimentació amb productes propers i 

nostres. 

 Pels seus menús amb consum regular de verdures i fruita fresca a 

cada àpat. 

 Per un llarg etcètera. 

Amb qui fem el servei de dinar? 



EXEMPLE.  



Menjar individual i fred? On es faran els àpats? 



Perquè menjar fred? 

Cinc raons per utilitzar format individual:  
·         Manté els aliments protegits en tot moment.  
·         Prevé la contaminació dels aliments.  
·         Disminueix la manipulació directa per part de client.  
·         Permet realitzar una millor distribució dels aliments entre les persones.  
·         Evita les aglomeracions i contactes prolongats.  
·         Permet millorar el sistema d'emmagatzematge i conservació, ja que les racions són d'un volum inferior.  
   
Perquè menjar en fred  
·         No requereix equips per escalfar el plat o mantenir en calent.  
·         No corres el risc de no assolir la temperatura de regeneració 65 ° C, només ho has de conservar el fred.  
·         Facilita la conservació dels aliments, ja que has de comptar amb una nevera tradicional o algun sistema de 
refrigeració alternatiu com a gel fred, gel o caixes tèrmiques que conservin el fred.  
·         Menor probabilitat d'arribar a temperatures de risc on pot existir un creixement microbiològic. Temperatures de risc  
   
Altres aspectes  
  És recomanable que els aliments que s'ofereixen siguin de d'acord a la temporada d'estiu amb plats propis de l'època, 
com amanides, pastes fredes, empedrat de llegums, etc. a més de proporcionar com a postres fruita fresques de 
temporada. A més les temperatures de preparacions han de ser de preferència fredes, per al contrastar l'ambient calorós. 
Recomanacions per als menús de campus esportius i casals d'estiu, 2019, Agència de Salut Pública de Catalunya.  
   



Perquè menjar fred? 

   
Normativa  
Cal destacar que la normativa actual indica que el servei s'ha de lliurar protegits "format individual", per aquesta raó que 
hem confeccionat i menú que compleixi la normativa vigent i al seu torn lliurar un aliment d'assegurança i balancejat.  
   
Ordre SND / 414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes 
després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.  
Article 18.3  
"Es podrà oferir productes de lliure servei, ja siguin frescos o elaborats amb anticipació, de lliure disposició dels clients 
sempre que sigui assistit amb pantalla de protecció, a través d'emplatats individuals i / o monodosi degudament 
preservades de contacte amb l'ambient".  



MESURES COVID-19 

HIGIENE PERSONAL 
Es fomentaran i garantiran les pautes d'higiene personal adequades facilitant els productes i materials necessaris. 
 
NETEJA I DESINFECCIÓ 
S'assegurarà la neteja i desinfecció constant i pautada de totes les superfícies, espais i materials. 
 
ACTIVITATS A L'AIRE LLIURE 
Es prioritzarà les activitats a l’aire lliure o en espais oberts i amb ventilació natural. 
 
GRUPS DE CONVIVÈNCIA 
Les activitats es faran en grups de convivència aïllats de 10 participants amb un educador/a. 
 
FORMACIÓ DELS EDUCADORS/ES 
Es faran formacions específiques en educació emocional, higiene i prevenció per preparar als monitors i monitores. 
 
RESPONSABLE DE LA SEGURETAT I HIGIENE 
A totes les activitats hi haurà una persona Responsable de la Seguretat i Higiene que vetllarà pel seguiment d'aquestes 
mesures. 
 



MESURES COVID-19 

NO ES PERMETRAN VISITES 
No es permetran les visites/entrades de familiars a les activitats i s'organitzaran de manera esglaonada les entrades i 
sortides. 
 
CONTROL DE TEMPERATURA I SÍMPTOMES 
Es farà un control de temperatura diari i de la simptomatologia associada amb el COVID-19. 
 
PROTOCOL EN CAS DE POSITIU 
Es complirà amb el protocol que estableixin les autoritats sanitàries en cas de positiu d’algun participant i/o membre de 
l'equip. 
 
NO ES PODRÀ PARTICIPAR SI... 
En cap cas es podrà participar a les activitats si es tenen símptomes de COVID-19 o s'ha estat en contacte amb persones 
afectades en els últims 14 dies. 



Pratenc Associació d’Atletisme 
Complex Esportiu Municipal Sagnier:  C/ Montseny, 2-8          

 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA) 

 Teléfono 93 478 57 23 - 93 478 06 39 (ext. 15) 

 pratenc@pratencaa.org  

https://www.pratencaa.org  

https://www.facebook.com/pratencaa 

https://www.youtube.com/user/PratencAA 

https://www.flickr.com/photos/pratencaa/albums 

https://twitter.com/PratencAA?lang=es 

https://get.google.com/albumarchive/1
08665234242946392692?source=pwa 

https://www.instagram.com/explore/
tags/pratenc/ 


