
 

SEROTONIN-20 

Casal d’estiu de La Pobla de Segur 2020 

 

Arriba el casal d'estiu de La Pobla de Segur! 

Després de molts mesos confinats a casa a causa del COVID-19 ha arribat el moment de 

passar a l’acció. Ens ha robat la primavera però no permetrem quedar-nos sense l’estiu! 

Al Casal de la Pobla de Segur tenim la solució: la SEROTONIN-20, la dosi exacta de 

felicitat i benestar que necessitem ara mateix per fer front aquesta situació! Al llarg de les 

nou setmanes viatjarem per diferents països per repartir la SEROTONIN-20 entre tots els 

habitants del planeta. 

INFORMACIÓ RELATIVA AL COVID-19 

Mascareta: Els infants no hauran de dur la mascareta posada durant l’activitat, però sí 
que es obligatori que en portin una a la motxilla.  
 

Arribada: L’entrada al casal serà per l’accés principal a l’escola, al carrer Indústria. Els 

nens i nenes aniran entrant esglaonadament, seguint les instruccions del monitor/a. Cada 

mati es preguntarà a l’acompanyant si l’infant o algun familiar dins dels grup de 

convivència familiar té els símptomes relacionats amb el coronavirus. En cas de tenir un 

símptoma o haver tingut relació amb algú amb símptomes no podrà participar aquell dia al 

casal.  

Recollida: La recollida també serà per l’accés principal de l’escola. Per evitar 

aglomeracions també serà esglaonada i seguint les instruccions del monitor/a.   

Al final d’aquest document trobareu el protocol d’actuació que seguirem.  

EQUIP EDUCATIU 

Darío Albert: Coordinador de l’activitat. Títol de Director i monitor d’activitats de lleure 

infantil i juvenil.  

Paloma Conesa: Monitora. Títol de monitora d’activitats de lleure infantil i juvenil de 

lleure, estudiant del Grau d’Educació Primària.  

 

 



 

LLOC, EDATS, DATES I HORARIS 

Es farà a l’escola Els Raiers (entrada i sortida pel carrer Indústria) 

Per a infants nascuts entre 2016 i 2008. 

Torns setmanals del 29 de juny al 28 d’agost. 

Opcions d’horari: de 9 a 13h o de 9 a 15h amb menjador inclòs. 

Menjador: de 13 a 15h. al menjador de l’escola.  

 

Preus: 

Preus setmana Ordinari 

De 9 a 13 hores 50€ 

De 9 a 15 h (dinar inclòs) 76€ 

 

Preus setmana Ordinari dos o més 

germans/es 

De 9 a 13 hores 45€ 

De 9 a 15 h (dinar inclòs)  69€ 

 

Dinar esporàdic: 10€ menú/dia 

 

HORARI BÀSIC 

 

9:00 Arribada al Casal 

9:30  Jocs i Dinàmiques 

10:30 Esmorzar 

11:00  Activitat temàtica / Jocs d’aigua 

12:30  Tornada a la calma  

13:00 Recollida 

13:00 / 15:00 Hàbits al menjador, dinar i  joc lliure supervisat 

 
 
 
 
 



 

ACTIVITATS QUE S’HI REALITZARAN 

 
Gimcanes, jocs, teatre, música i dansa, tallers, excursions, esports, anglès, hàbits 
saludables, educació emocional, activitats aquàtiques, educació ambiental...  
 
 

ALTRES  

 
*LLISTAT MATERIAL A DUR A DIARI: 
 
- Mascareta  
- Roba i calçat còmodes. 
- Esmorzar, una ampolla d’aigua i una gorra. 
- En el cas dels més petits, una muda de recanvi. 
- Banyador i tovallola a la motxilla. 
- Crema solar (posada des de casa). 
 
Aquest estiu, la piscina estarà tancada. Al Casal procurarem fer cada dia algun joc amb 
aigua. Per això us demanem que els infants duguin cada dia el banyador, la tovallola i 
calçat d’aigua tancat a la motxilla. Per ajustar-nos al protocol d’actuació del COVID-19 us 
demanem que la crema solar la tinguin posada des de casa.  
 
Mascareta: Els infants no hauran de dur la mascareta posada durant l’activitat, però sí 
que es obligatori que en portin una a la motxilla.  
 
En cas de necessitar un material específic per dur a terme una activitat, us avisarem via 
correu amb antelació.  
 

INSCRIPCIONS 

 
Les inscripcions ja es poden fer mitjançant el portal web www.inscripcions.cat  on haureu 
de donar la informació bàsica del/de la participant, indicar les setmanes i fer el pagament. 
Per completar la inscripció, haureu d’omplir els documents que trobareu al final d’aquest 
dossier. Un cop omplerts, haureu de portar-los a l’Ajuntament de la Pobla de Segur 
juntament amb les fotocòpies sol·licitades al full d’inscripció.  
 
 

CONTACTE 

 
Per a qualsevol dubte i/o aclariment, podeu contactar amb nosaltres: 

- al telèfon 621.235.508 (de dilluns a divendres de 8 del matí a 16 de la tarda) 
- al correu: casaldestiu@lapobladesegur.cat 

 

http://www.inscripcions.cat/
mailto:casaldestiu@lapobladesegur.cat
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PLA D’ACTUACIÓ DAVANT D’UN CAS POSSIBLE EN COLÒNIES, CAMPAMENTS, 
CAMPS DE TREBALL O RUTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En espera de resultats, les persones que hagin tingut contacte estret amb l’infant, 
adolescent o jove hauran d’evitar el contacte amb la resta de participants. 

Si es comunica que es tracta d’un cas probable o confirmat de COVID-19, se seguiran 
les indicacions del Servei de Vigilància Epidemiològica.  

 

 

 

Nen, nena, adolescent o jove que presenta 
un o diversos símptomes: 

- Febrícula o febre (≥ 37,3ºC) 

- Tos i/o dificultat per respirar 

- Congestió nasal i/o mal de coll 

- Mal de panxa, vòmits i/o diarrea 

- Malestar general o dolor muscular 

 

 Col·locació de mascareta 
quirúrgica i aïllament del nen, 
nena o jove afectat de la resta 
de participants, acompanyat/-
da en tot moment d’una persona 
responsable de l’activitat que 
també es posarà mascareta 
quirúrgica. 

 SIGNES DE GRAVETAT ? 

NO SÍ 

Trucar al 112 
Avís telefònic a la família 

 

Avís telefònic a la família 

La família recollirà l’infant i es 
posarà en contacte amb el seu 
CAP de referència  

Fora de l’horari d’atenció 
del CAP: la família trucarà al 061 
 

 

 

- Dificultat per respirar   
- Vòmits o diarrea molt freqüents 
amb afectació de l’estat general 
- Dolor abdominal intens 
- Confusió, tendència a adormir-se  
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PLA DE CONFINAMENT 

 

Davant d’un cas sospitós: 

• En un casal: 
 

1. A l’infant amb símptomes se li posa una mascareta quirúrgica i se’l 
separa de la resta de companys/es en un lloc còmode i ventilat 
acompanyat per un/a monitor/a fins la recollida de la família.  

2. Els infants de la seva unitat de convivència i la persona monitora del grup 
completaran la jornada al casal, mantenint la separació amb la resta 
de grups.  

3. S’informa telefònicament a les famílies dels infants de la unitat de 
convivència.   

4. El dia següent, els infants de la unitat de convivència (i la persona 
monitora d’aquell grup) es quedaran a casa en espera de resultat. 

5. A l’arribada del resultat:  
a. Si és negatiu (descarta la COVID-19), els infants (i la persona 

monitora del grup) poden reprendre l’activat de lleure. 
b. Si és positiu (confirma la COVID-19): caldrà seguir les 

indicacions dels serveis sanitaris (els infants de la unitat de 
convivència i la persona monitora del grup hauran de seguir en 
quarantena fins a completar 14 dies). 

 

 

 

• En activitats com colònies, rutes o campaments: 
 
 

1. A l’infant amb símptomes se li posa una mascareta quirúrgica  i se’l 
separa de la resta de companys/es en un lloc còmode i ventilat 
acompanyat per un/a monitor/a fins la recollida de la família.  

2. Els infants de la seva unitat de convivència i la persona monitora del grup 
continuaran a l’activitat, mantenint la separació amb la resta de grups.  

3. S’informa telefònicament a les famílies dels infants de la unitat de 
convivència.   

4. A l’arribada del resultat:  
a. Si és negatiu (descarta la COVID-19), els infants (i la persona 

monitora del grup) poden seguir a l’activat de lleure. 
b. Si és positiu (confirma la COVID-19): caldrà seguir les 

indicacions dels serveis sanitaris (els infants de la unitat de 
convivència i la persona monitora del grup hauran d’abandonar 
l’activitat i realitzar quarantena fins a completar 14 dies).  

 


