Estiumem!
Wildandfree21

Les vacances d’estiu són les més esperades
pels nens i les nenes. Als casals de PetitsGenis
t’ho posem fàcil.
La pandèmia segueix present a les nostres vides i els espais de lleure
educatiu han esdevingut una activitat essencial per a la salut, el
desenvolupament, la socialització i l'educació dels infants i joves.
Aquest estiu donem continuitat i consolidem la proposta educativa que vam
iniciar l'estiu 2020 sota el lema: creem nusos#aquestestiudonem-hisentit que
ens va permetre retrobar-nos després de mesos de confinament i donar
resposta a un repte difícil, excepcional i únic.
Us presentem Estiumem!#wildandfree el nou eix d'animació per aquest
estiu 2021, un estiu compromès, al servei de la comunitat perque infants i
joves es converteixin en activistes per la biodiversitat, la sostenibilitat a
través d’aventures, esport, activitats, jocs, aprenentatge i servei, ciència
ciutadana, píndoles emocionals , balls i danses i moltes més metodologies
divertides, engrescadores, fresques i innovadores.
La proposta pedagògica per als casals d’estiu de PetitsGenis s’aborda des
del disseny d’un centre d’interès amb dues metodologies ben diferenciades:
una per als més petits i l’altra per als grups de mitjans i grans, on d’una
manera participativa connecten amb les activitats que es realitzen cada dia.
Tindrem l'oportunitat de fer més forts els vincles amb els amics i amigues i
de gaudir i descobrir la natura amb una mirada més compromesa d’una
manera divertida i educativa al mateix temps.

Estiumem wildandfree perquè tots els infants puguin gaudir com a nens i nenes i
créixer com a persones perquè sabem que les experiències més emocionants en
la vida d’un infant passen a l’estiu.
T'hi esperem!

petitsgenis
EDUCACIÓ I LLEURE

El canvi comença amb tu! Siguem
el canvi que volem veure al món!!

➊ Generem nous espais.
Impulsem espais de
trobada amb les nostres
famílies (o fins i tot espais
de veïnatge), per a detectar
necessitats i sumar
col·lectivament a favor de la
convivència intercultural.

➌ Fem xarxa
Aprendrem amb entitats que
treballen pels drets
fonamentals de les persones i
la cura del planeta.
Demanem-los en què les
podem ajudar.

➋ Obrim-nos
Sortim de la zona de confort i
propiciem relacions
improbables, aquelles que ens
permeten créixer i eixamplar la
mirada.

➍ Acompanyem
Activem el protagonisme i la
capacitat creativa i
transformadora dels infants
acompanyant-los en l’impuls
d’accions i projectes a favor de
la convivència, la diversitat i la
sostenibilitat.
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Aquest estiu ens mereixem sortir, jugar, córrer i
saltar!
Connectar amb la natura, el grup d’iguals i
trencar l’aillament. ,Crear, transformar, compartir,
comunicar,
participar i expressar.

Lloc
Dates

Horari

CASAL MUNICIPAL I ALTRES
EQUIPAMENTS DEL POBLE.
ROSSELLÓ

Del 28 de juny al 10 de
setembre

De 8 a 9h
De 9 a 14:00h
De 14:00 a 15:00h
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Un estiu enriquit de valors, de natura i més
necessari que mai amb activitats que
permetin treballar amb propostes com:

Activitats vinculades a l’eix d’animació, amb una activitat clau setmanal.
Activitats de coneixement i millora de l’entorn.
Jocs i dinàmiques a l’aire lliure i en contacte amb la natura.
Ens encanta el moviment i la música: jocs esportius, esports d’aventura,
circ, acrobàcies, danses, cançons…
Projectes Aprenentatge- Servei: “Redescobrim les nostres places”.
Activitat i pràctica esportiva física i d’expressió corporal.
Activitats refrescants a la piscina o fent jocs d’aigua
Laboratori de la creativitat i l'experimentació
Mobilitat en bicicleta i/o patinet
Amb una maleta pedagògica amb jocs i recursos
Píndoles d’activitats específiques vinculades amb l’educació emocional,
l’educació ambiental, les habilitats per a la Vida,…

ORIENTACIONS EDUCATIVES I PEDAGÒGIQUES

Aquestes orientacions s’entrellacen amb el centre d’interès previst i enriqueixen les programacions donant així
resposta a la situació actual.

+ APRENENTATGE
Mobilitzar
aprenentatges,
destreses i
valors des
d’una mirada
holística.
• Impuls de les 7
competències
bàsiques de
l’educació en el
lleure

8:00 - 9: 15h

9:30 - 10: 30h
10:30 - 11: 00h
11:00 - 12: 45h
12:45 - 13: 15h
13:15 - 13: 45h
14:00 - 15: 00h

+ HÀBITS
Crear noves
rutines
• Activitats
d’hàbits
d’higiene
personal.
• Adequar els
espais als petits
grups

+ ACOMPANYAMENT
Activitats per a
la regulació i la
competència
social i
emocional.
• Espais de
conversa i
escolta activa
• Calaix de
recursos i
activitats per a
qualsevol
moment

+ NATURA
Sortides per
l’entorn
• Ciència
ciutadana
• Jocs i gimcanes
a l’aire lliure
• Activitats de
descobriment,
investigació i
experimentació.

+ SOLIDARITAT
Propostes de
millora de
l’entorn proper

Arribada esglaonada dels infants. Protocol de
rebuda: registre de temperatura...
ACTIVITAT DE MATÍ
Hàbits higiene.
Esmorzar (portar esmorzar saludable de casa)
ACTIVITAT DE MATÍ
Hàbits higiene
Valoració i espai de conversa i escolta. Comiat i
Sortida Esglaonada.
Menjador - Carmanyola

Horari Base
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Proposta pedagògica

#wildandfree

El món ha canviat de cop, i és per això que la nostra jove superheroina
Askii torna aquest estiu per continuar amb la seva missió de fer un món
millor,
L'Askii va arribar a la terra l'estiu passat amb la seva nau espacial i va aterrar
als Casals PetitsGenis #aquestestiudonom-hisentit.
A l’arribar però, es va trobar que tothom estava darrera unes mascaretes que
els feien ser iguals. És així la vida a la Terra, es va preguntar? Qui hi ha al
darrera de les mascaretes? Tots som iguals?
Els nens i nenes juntament amb l’equip de monitors i monitores i les APIS cinc
papallones migratòries vam ajudar-la a aconseguir el seu objectiu, superant
setmana a setmana els reptes. Ens van ajudar a reconèixer i a retrobar-nos, a
crear nusos d’amistat, de solidaritat amb aquells companys/es nous i aquells
que feia temps no veiem. Vam entendre la diversitat cultural, que existien
diferents pobles i cultures, que hi havia diferents maneres de fer les coses!
Aquest estiu l'Askii torna a la Terra amb l' objectiu de fer un planeta millor per
a tots els que hi vivim.
Els que la coneixem sabem que és molt tímida però té moltes ganes de fer
grans canvis. Per això ve del seu planeta amb una disfressa de superheroïna
que l’ajudarà a aconseguir el seu propòsit... mantenir la seva identitat en
secret.
Aquí l'espera l'amic Xot un mussol del Montsec, una espècie en perill d'extinció
que ens acompanyarà en l’aventura de protegir la biodiversitat. Setmana a
setmana, l'Askii ens proposarà diferents reptes per tal d'aportar el nostre
granet de sorra i fer d’aquest planeta on vivim un indret millor.
Ens demostrarà que nosaltres som els autèntics protagonistes de la història,
veurem que ella no té cap súper-poder especial i que només amb l’ajut de tots
nosaltres és possible fer realment el canvi que volem.
ENS AJUDEU A ACONSEGUIR-HO?

Grups de convivència
de 3 a 5-6 anys

Casal d’estiu
Salvem en Xot!
MISSIÓ INFANTIL (2 - 6 ANYS)

En Xot és el nostre amic mussol del
Montsec, una espècie en perill d’extinció,
que ens acompanyarà en l’aventura de
protegir la biodiversitat a través
d’activitats, reptes, dinàmiques d’educació
emocional i jocs divertits per gaudir de
l’estiu, l’amistat, i el contacte amb la
natura. Cada setmana coneixerem un nou
personatge amic d’en Xot que ens guiarà
en la missió.
Viatjarem per diferents indrets propers a
l’entorn i així descobrirem el nostre
entorn i gaudirem de les activitats que ens
proposin i tornarem a gaudir del contacte
i el joc amb els amics i amigues.
Cada setmana tindrà un eix d’activitats
específic i un gran repte a aconseguir
entre tots i totes.
Estem a punt per ajudar!

D’aquesta manera fem possible que tots els
nens/es visquin una història
complerta independentment de les setmanes que
s’inscriguin

El casal d’Estiu proposa als
infants un gran ventall
d’activitats de lleure de caire
educatiu amb les que gaudir
l’estiu d’una forma divertida i
participativa en contacte
amb la natura.
Les activitats estan pensades al voltant
d'activitats dissenyades per aprendre
d’una manera lúdica. La solidaritat i la
col·laboració són importants per assolir
els objectius comuns. Aquestes sessions
dinàmiques i participatives són molt
atractives pels infants.

Els tallers i activitats que us proposem són:

Teatre, circ i música. Que es fomenti la imaginació,
la fantasia i l'espontaneïtat. Que el joc i la creativitat
• Activitats NaturaAventura. Experimentaran amb siguin els grans protagonistes.
els sentits sempre a l'aire lliure.
•ChillOut. Espai de conversa, d'escolta i calaix de
• Activitats de plàstica. On pretenem potenciar la recursos.
seva creativitat i expressió plàstica mitjançant
diferents tècniques i materials. Farem estampació
• Activitats de cuina. De manera divertida i original
de samarretes, maquillatge de cara, confecció de
ens endinsarem en el món culinari elaborant
disfresses, confecció de collarets, punts de llibre i
diferents plats. Ja veureu, us llepareu els dits!
moltes sorpreses més…
• English Time. Amb activitats lúdiques com jocs,
• Activitats a la piscina i jocs d'aigua. Activitats a la cançons i conversa amb l’objectiu de millorar el seu
piscina per jugar molt. Al pati, places i parcs per
nivell d’anglès.
acabar ben remullats.
• Gimcanes i Sortides. Sortides per l’entorn proper.
• Tallers de dansa. S’organitzaran activitats de ball SORTIDES AMB BUS PRIVAT JULIOL:
amb els nostres monitors d’Urban Dance.
Sortida Dos Llacs Gimenells ( opcional p3 - p5 )
• Jocs d’esports. S’organitzaran jocs diversos en els
quals els nens/es poden gaudir del joc col·lectiu i
individual.
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Grups de convivència
de 6 a 9 anys
D’aquesta manera fem possible que tots els
nens/es visquin una història
complerta independentment de les setmanes que
s’inscriguin

Grups de convivència
de 10 a 12/13 anys
D’aquesta manera fem possible que tots els
nens/es visquin una història
complerta independentment de les setmanes que
s’inscriguin

Estades de lleure

Oferim amb una proposta d'estades global multiesportiva i multidisciplinar amb especial incidència
d’activitats emmarcades en l’ aventura, les habilitats artístiques, l’ esport, el joc i l'experimentació.
Apareixen nous reptes en les activitats, i s’aposta per fer bona part d’elles a l'aire lliure i al medi
natural. I sempre que podem ens desplacem amb bicicleta o patinet.
Cada setmana el grup escollirà l’objectiu setmanal fent una assemblea i coparticiparan en definir la
proposta d'activitats tot respectant les necessitats i inquietuds de cada membre del grup.

Ambaixadors de la natura!
MISSIÓ primària (6-9 ANYS)

Agents del canvi!
MISSIÓ primària (10-12 ANYS)

L'Askii i altres líders actuals o històrics
que han lluitat per millorar la vida al
planeta ens acompanyaran cada
setmana en els reptes, activitats,
missions i ciència ciutadana que ens
convertiran
en
“Ambaixadors
i
ambaixadores de la natura” per fer
possible un món millor. Contacte amb
la natura, diversió, descobriments
emocionants i molta acció!

Ens convertirem en “Agents del canvi”
a través d’accions d’Aprenentatge i
Servei
relacionades
amb
la
convivència i la sostenibilitat que
afavoreixin la sostenibilitat de l'entorn
fent possible un món millor. Cada
setmana coneixerem projectes i
entitats del nostre entorn que
treballen pels millorar el planeta, hi
participarem i farem un documental
per explicar l’experiència.

Les estades de lleure que us proposem incorporen :

• Campus Multiesportiu:
On els infants i joves practicaran diversos esports com Running, BTT, Natació, Pàdel,
Acroesport, ZumbaKids, Fútbol, Voleibol, Bàsquet fomentan la participació activa
mitjançant jocs.

• Campus Dance + Patinatge:
On nens i nenes podran explorar diferents estils del Hip Hop ,estils moderns i fer activitats,
jocs i gimcanes sobre patins i patinets
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A més a més de tallers i activitats com:
• Activitats NaturaAventura. Experimentaran
amb els sentits sempre a l'aire lliure.
• Ciència Ciutadana. Activitats de descobriment
investigació i experimentació.

• Activitats a la piscina i jocs d'aigua. Activitats a
la piscina per a millorar l'estil i jugar molt. Al pati,
places i parcs per acabar ben remullats.

Tallers de teatre, circ i música. Que es fomenti la
imaginació, la fantasia i l'espontaneïtat. Que el joc
sigui el gran protagonista
•ChillOut. Espai de conversa, d'escolta i calaix de
recursos. Píndoles d’activitats específiques
vinculades amb l’educació emocional, l’educació
ambiental, les habilitats per a la Vida,…

• Activitats de cuina. De manera divertida i original
ens endinsarem en el món culinari elaborant
• Jocs d’esports. S’organitzaran jocs diversos en els diferents plats. Ja veureu, us llepareu els dits!
quals els nens/es poden gaudir del joc col·lectiu i
• English Time. Amb activitats lúdiques com jocs,
individual
cançons i conversa amb l’objectiu de millorar el seu
nivell d’anglès.
• Laboratori de la creativitat i l'experimentació
•Sortides. Projecte "Redescobrim les nostres places”
On pretenem potenciar la seva creativitat i
Sortides tots els divendres.
expressió mitjançant diferents tècniques i
materials. Tallers de ciència, tallers de manualitats, SORTIDES AMB BUS PRIVAT JULIOL:
Sortida Dos Llacs Gimenells
tallers d'enginy, tallers de reciclatge, jocs,
Sortida a MontRebei + Kayak AgeraventuraT
exploració i experiments.

PROTOCOLS COVID-19
El Casal disposarà i farà complir el protocol aprovat per PROCICAT.
Pels avantatges organitzatius i pedagògics que suposa, així com per facilitar la traçabilitat i les mesures d’aïllament
que calgui prendre, la recomanació general de la Dirercció General de Joventut és que el grup de convivència sigui
MÀXIM d’entre 10 i 14 participants.

Els infants i joves formaran part d’una unitat de convivència d’un grup de 10-14 amb un monitor/a referent.En cas que l’activitat es segmenti en
moments com acollida matinal o dinar s’organitzarà la configuaració dels grups de convivència de cada segment ( màxim 10-14 participants per grup )
de manera que s’asseguri la traçabilitat.
Hi haurà la figura del responsable de seguretat i higiene que vetllarà pel compliment d’aquestes mesures de seguretat i higiene específicament
formada per la Direcció General de Joventut.
En relació a la distància recomanada de 2 metres, les autoritats sanitàries diuen que“aquests dos metres són especialment importants en els espais
tancats, que requeriran ventilació” . en espais oberts idegut a les pròpies activitats que es duen a terme, es recomana afavorir la distància i reforçar els
hàbits higiènics, fent especial atenció a l’estat emocional i la salut dels infants i joves.
Quan un monitor/a s’hagi d’apropar a un infant, (cures, canviar roba ..) anirà amb l’equip de protecció
En cas que durant el casal un infant participant doni positiu en COVID19 es seguirà el protocol de les autoritats sanitàries vigent en aquell moment.

GENERAL

ENTRADA
I SORTIDA

ESPAIS

Entrada i sortida esglaonada per unitats de 10-14 infants, en períodes de 10 minuts
Els infants formaran part d’una d'un grup de convivència distingit amb un color.
Registre diari de la temperatura dels infants i de l’equip a l'entrada.
Cada cop que una unitat surti o entri a l’escola, passa pel procediment de desinfecció.
S’evitarà l’entrada i sortida de famílies dins de l’escola
LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES: la família facilitarà un llistat de comprovació de símptomes que
caldrà ser emplenat abans de portar el participant a l'activitat de manera diaria. El model l'aportarà l'organització.
S’establiran punts d’higiene amb gel hidroalcohòlic.
En els lavabos, piques d’aules... es disposarà de sabó i paper de mans.
Es distribuirà l’espai on es faci el Casal en mini espais concrets per a cada unitat (aules, patis, espais comuns...).
S’airejaran els espais mínim tres cops al dia i es desinfectaran periòdicament.
Accés als espais naturals i parcs propers. Moltes activitats es realitzaran a l’exterior.
Hi haurà un Planning d’horaris amb els espais que utilitza cada grup en cada moment i després de cada ús
es procedirà a la neteja de l’espai i dels materials.
Diàriament es farà neteja amb desinfectant dels diferents espais utilitzats pels infants/joves

EN RELACIÓ A LES
FAMÍLIES

Ampliació de la fitxa de salut
Calendari vacunal al dia (altament recomanable)
Declaració responsable que acrediti l’estat de salut del participant.
Enviament per mail de l’horari i lloc d’entrada i color identificatiu del seu fill/a
Entrades per 2 portes diferents segons els grups d’edat.
Els avisos generals del coordinador/a a totes les famílies es faran per WhatsApp.
Si fos necessari i a petició de la família es donarien entrevistes individuals.
Abans de l’inici del casal les famílies podran consultar a la web els protocols de seguretat marcats per les
autoritats pertinents.
Reunió informativa amb les famílies, segmentada pels grups de convivència avans de començar l'activitat

EQUIPS DE MONIS

2 persones responsables de prevenció i higiene específicament formades per la Direcció General de Joventut.
1 monitor cada 10 infants més equip de suport.
Disposarà de recursos d’activitats pensades per a dur a terme en grups de 10 infants i mantenint les distàncies.
La coordinació disposarà del dossier de coordinadora i una guia específica dels protocols i plans d’actuació
específics per aquest estiu.
Formació de coordinació i monitoratge en educació emocional i protocols sanitaris

SORTIDES

S’inclou la sortida als parcs i entorn proper com a pràctica habitual per a dur a terme les activitats.
S'inclou la possibilitat de sortida a les piscines municipals amb els grups d'edat més gran a partir del mes de
juliol incloent tots els protocols en relació a les piscines*.
S’inclouen activitats d’investigació, experimentació i observació del medi natural per a totes les edats.
En el cas de sortida amb autocar, l’excursió serà a un espai natural i inclouran activitats vinculades al medi
natural.
Sortides amb autocar: es contractarà un autocar privat.

Estiumem!

PROJECTE
EDUCATIU

GESTIÓ

#wildandfree

Gestió d’inscripcions, horaris flexibles,
monitoratge amb experiència, preu tot
inclòs, protocols covid-19… ens
encarreguem de tot!
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Tarifes

Les tarifes inclouen per tot el casal:
• Coordinador/a alliberat pel fet d'haver més de 2 grups
• Ràtio 1 monitor/a per cada 10 infants
• Mínim 2 responsables de seguretat e higiene
• Material de seguretat i higiènic de protecció individual. (gel hidroalcohòlic, mascaretes per l’equip
educatiu,tovalloletes/paper de mans...)
• Productes de desinfecció i higiene dels espais
Assegurances: civil i d’accidents pel personal i usuaris.

ACOLLIDA MATÍ 8:00 - 9:00

GRATUÏT

SETMANA MATINS DE 9:00 A 14:00H

60€

QUINZENA MATINS DE 9:00 A 14:00 H

110€

PACK JUNY + JULIOL 5 SETMANES

250€

Dinar amb Carmanyola de 13:30 a 15:00 mínim 5
participants per torn

2€ per dia

Aquest estiu els Protocols de la Generalitat de Catalunya NO PERMETEN REALITZAR DIES
PUNTUALS D'ACOLLIDA O I TAMPOC DIES ESPORÀDICS per garantir la màxima seguretat i fer
grups de convivència homogenis durant tota la setmana.

recull2020
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Sessió
informativa
online

Dilluns 14 de juny a les 20:30,
Intervindran:
Judit Teixiné Regidora Ajuntament de Rosselló i
Ferran Nogueras, Director de PetitsGenis.
Enllaç reunió el mateix dilluns a través Ebando
Rosselló

Del 16 al 22 de juny de 2021

Inscripcions

Pre-Reserva la teva plaça al WhatsApp
655180306 fins al dia 15 de juny. T'enviarem un
enllaç on podràs fer-ho en menys d'1 minut.
Rigurós ordre de Pre - Reserva

Les característiques del Casal d’Estiu es poden veure afectades en funció de les informacions que anem
rebent per part del Departament de Salut Pública degut a la situació actual. Us anirem informant davant
de qualsevol novetat.
Si teniu dubtes, us podeu posar en contacte al correu
info@petitsgenis.com

Estiumem!
#Wildandfree

conectar amb la
natura

petitsgenis
EDUCACIÓ I LLEURE

enfortir vincles
socials

desenvolupar el
sentit de la
comunitat

acollir les
emocions

