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Educació per la pau i resolució de conflictes
L'educació en valors
Educació de gènere
Educació mediambiental
Educació inclusiva
Educació emocional
Educació per la salut

DIVER'S Associació d'Esplai, es una entitat sense afany de lucre que funciona des de l'any 2015.
Procedim del món de l'esplai i treballem per l'educació integral, i el benestar d'infants i joves en el
temps de lleure. 
Creiem en allò que fem i ens apassiona.

El nostre projecte està basat en: 

QUI SOM?

COMPROMISOS

Realitzem les nostres activitats amb dedicació, vocació,
implicació i coneixement, el primer compromís es el compliment
de tot el que exposem en aquest projecte, per això oferim:

Compromís de qualitat i confiança. amb les AFA i centres que
confien en nosaltres reflectit en tot allò que fem.
Experiència. La nostra llarga trajectòria en l’àmbit de
l'educació i el lleure posa en valor la nostra tasca. 
Transparència. en totes les nostres gestions.
Professionalitat. Reunim els requisits formatius, laborals i
legals que ens habiliten per l'acompliment de la nostra feina.
Recursos. Comptem amb un enorme font de recursos.
pedagògics i materials per l’adequat desenvolupament de les
activitats.
Atenció i comunicació. Som propers, sempre estem en
comunicació i informació continua amb les entitats
organitzadores: AFA, escola, etc. Acompanyem a les famílies en
tots el processos i gestions.
Adaptació. Adaptem el projecte a la realitat de cada centre,
organitzant conjuntament amb l'AFA i escola. Comprenem les
diferents característiques, situacions i necessitats.
Som resolutius. La predisposició del nostre equip possibilita la
reacció i solució de qualsevol imprevist intern o durant les
activitats amb rapidesa, eficàcia i determinació.

http://diversesplai.cat/
https://www.facebook.com/diversesplai
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Treballem per la formació de persones lliures, preparades i
autònomes, amb esperit crític i creatiu, socialment responsables
i solidàries, conscients i partícips del seu 
context cultural i històric, obertes a nous coneixements i al món
que els envolta.

IGUALTAT
 Eduquem

conjuntament i
sense cap

discriminació.

SOLIDARITATGenerem respostesempàtiques, iconstructives.Protegim ladignitat.
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IDEARI

INCLUSIÓ
Desenvolupament
comunitari amb

les diferents
situacions
personals.

 

SENTIT CRÍTIC

Observem, analitzem

i plantegem canvis

de millora.
 
 

PROGRÉS
Creixem com a

persones i com a

part de la comunitat.

 
 

INFANTS I JOVES COM A PROTAGONISTES
Creem entorns que afavoreixin el creixement personal,
intel�lectual, emocional i físic dels infants i joves de manera
integra, de forma individual i col�lectiva, els escoltem, motivem i
acompanyem en tot el seu procés maduratiu.

Despertem i fomentem en els infants la curiositat per saber,
conèixer i aprendre les ganes i recursos per lluitar per un futur
millor. 

El nostre tracte amb els infants i joves es acollidor, constructiu,
motivador, sensible, reflexiu i inspirador.

PLURALITATRespectemdiferents opinions,sensibilitats iperspectivesdavant la vida. 
 
 

INICIATIVA
Valorem la

participació activacom a model d´avanç
social.

 
 
 
 

LAÏCITAT
No tenim cap

dependència política
o religiosa. 

 
 

IDENTITAT
Coneixem les nostres

arrels, cultura,
història i geografia.

 
 
 

LLIBERTAT

Defensem els nostres

drets individuals,

respectem els dels

demés.
 
 
 
 

FELICITAT
Propiciem entorns

que contribueixin al
benestar i la

plenitud.
 
 
 
 
 SOSTENIBILITAT

Actuem amb austeritat i

aplicant criteris que ens

permetin que la nostra acció

social i educativa sigui el

màxim d’eficient amb el

mínim impacte ambiental. 

 
 
 

COHERÈNCIA
Volem que la nostra

activitat i el nostre

funcionament siguin

reflex dels valors que

proclamem.
 
 
 

UTOPIACerquem un modelde societat mésjusta, pacífica idemocràtica. 
 

 
 

http://diversesplai.cat/
https://www.facebook.com/diversesplai
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Oferir una activitat que esdevingui el vehicle per transmetre
valors, on els infants i joves siguin escoltats i acompanyats en el
seu procés maduratiu, on siguin els protagonistes d’una activitat
il�lusionant, divertida, variada, que els faci passar-ho bé durant el
seu temps de vacances.

En l'àmbit personal, fomentar l'impuls de les capacitats, la gestió
de les emocions pròpies, l'adquisició d'hàbits de salut, l'adquisició
d'habilitats motrius i cognitives pròpies de cada activitat i la
felicitat de gaudir del temps lliure amb experiències grates.

En l'àmbit comunitari, facilitar eines per una satisfactòria vida en
comú, afavorir la comunicació i expressió, hàbits de convivència,
compartir i respectar per una societat més justa.

OBJECTIUS

METODOLOGIA

Essencialment participativa, plural, de creació de
nous coneixements i experiències per mitjà de
l'experimentació, el joc i altres activitats lúdiques.

En les activitats esportives prioritzem la cooperació
per damunt de la competitivitat, fent valdre l'esforç,
l'acceptació de límits i nous reptes, el treball en equip,
la inclusió i la igualtat d'oportunitats.

EL PROJECTE EDUCATIU

http://diversesplai.cat/
https://www.facebook.com/diversesplai
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ORGANITZACIÓ - PLANIFICACIÓ
El nostre projecte dona sentit i consistència a les activitats que realitzem i defineix la nostra línia
educativa.

Volem donar la millor experiència a infants i joves, per això definim els aspectes que incideixen en
comú a tots els nostres Casals perquè el seu resultat sigui un èxit.

LA COMISSIÓ DEL CASAL 

A Diver's tenim una comissió d'experts/es que organitzen les diferents activitats d'estiu des de
l'inici del curs.

Ells i elles s'encarreguen de triar el Centre d'Interès, documentar-se, investigar, cercar recursos,
crear les millors activitats, formar als equips de monitors/es i directors/es, conformar la
programació i planificació pedagògica, reservar sortides i excursions i tot el que fa referència a
l'organització de cada Casal. En definitiva, organitzen el projecte d'inici a fi.

http://diversesplai.cat/
https://www.facebook.com/diversesplai
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EQUIP DE GESTIÓ

EQUIP DE COORDINACIÓ
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Tenim un equip de coordinadors/es amb especial atenció a cada un dels nostres Casals. Revisen
les programacions i materials necessaris per realitzar-les, visiten regularment els Casals durant
el transcurs de les activitats. Tot això amb l’objectiu de fer el seguiment i suport als equips de
monitors/es i directors/es en el desenvolupament de la programació i metodologies emprades,
així com qualsevol altre tema que pugui sorgir.

Tenim un equip de coordinadors/es que posen especial atenció a cada un dels nostres Casals.
Revisen les programacions i materials necessaris per realitzar-les, visiten regularment els Casals
durant el transcurs de les activitats. Tot això amb l’objectiu de fer el seguiment i suport als
equips de monitors/es i directors/es en el desenvolupament de la programació i metodologies
emprades, així com qualsevol altre tema que pugui sorgir.

http://diversesplai.cat/
https://www.facebook.com/diversesplai
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CONTEXT
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LOGÍSTICA

Disposem de servei propi de transport per al lliurament puntual de materials i la seva recollida
i ordre.
És l'equip encarregat de magatzem, materials i repartiments, i organitzen tots els materials
necessaris per a cada activitat.

Fem un estudi de l'entorn de cada centre on es realitzarà el Casal (població, districte, barri...) per tal
d'adequar i organitzar activitats de coneixement, recerca i participació, i així aprofitar tots els recursos
que ens ofereix.

Apostem per un model social de convivència intercultural, afavorim actituds de relació harmònica amb
els altres, el diàleg, la participació, i el respecte i cura de l'entorn i els qui el formen.

Concretem l'estructura, les parts, fases i terminis del Casal abans del seu desenvolupament, així com els
elements de criteri i control per la seva realització.

Establim un marc propi perquè els infants i joves es relacionin, reforçant la seva autonomia, i se sentin
part d'un grup i d'un espai proper.

http://diversesplai.cat/
https://www.facebook.com/diversesplai
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PROTOCOL D'INCIDÈNCIES
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Existeix un protocol d'incidències que regula i registra les faltes lleus i greus relacionades
amb el comportament i les actituds, sobre l'ús dels espais i materials i el seguiment de les
normes o codis del Casal.

Informem a l´AFA i convoquem a la família per a què, entre totes i tots, trobem solucions.

ELS NOSTRES CASALS D'ESTIU
L'estiu és un moment idoni per al desenvolupament de totes aquelles activitats que omplen un
temps de lleure, interessants, divertides, educatives, socials...
Les vacances d'estiu són un descans del curs escolar, una oportunitat d'afavorir el procés maduratiu
d'una forma lúdica, emocionant i engrescadora!

Al Casal hi trobarem…
   diversió, il·lusió, alegria,

emoció, amistat 
   i moltes rialles!!!

MOTIVACIONS
Els infants i joves són els veritables protagonistes, el nostre objectiu és
oferir un ventall d'activitats variat, a mida de tots els interessos, que els
aporti una experiència inoblidable!

Per això, volem dur a terme la nostra tasca educativa d'acord amb el nostre
projecte adequant-lo a les característiques de cada centre, oferint a les
famílies un suport que permeti conciliar la seva activitat laboral i oferint a
les AFA's i centres un servei de qualitat, especialitzat, professional, proper i
fiable.

http://diversesplai.cat/
https://www.facebook.com/diversesplai
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Escola Barcelona
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El Carmel / 2019-2022 
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Cívic Font de la Guatlla
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COLÒNIES I ACAMPADES
Tenim una llarga experiència en l'organització i gestió d'altres activitats
de vacances:

Colònies i acampades, que suposen una oportunitat idònia per conviure,
fer nous companys i companyes i gaudir plegats de la natura, observant
fenòmens, que no són fàcils de viure a l'entorn urbà.

És un espai on podem treballar més profundament diverses activitats i
l'observació de la natura, excursionisme i muntanya, coneixement del
medi...

Vivim l'experiència d'espavilar-nos lluny de la família però sempre
atesos i acompanyats en tots els sentits pels monitors i monitores, i en
uns espais especialment preparats per acollir-nos.

COLÒNIES

Diver's organitza un torn de COLÒNIES a les quals poden
participar tots els infants dels diferents Casals.
Són colònies de 5 dies, de dilluns a divendres per infants i
joves de 3 a 14 anys.
Solem fer-les durant algun dels 3 primers torns del Casal.
El Casal continua paral�lelament al torn de colònies.
Les AFA's dels diferents Casals, decideixen la participació i
s'encarreguen de la difusió als seus alumnes.

Informem sota demanda. També es podrà trobar al nostre
web tota la informació. Des de Diver's també en farem
difusió.

ACAMPADA

Diver's pot organitzar un torn d'acampada per joves
(5è-6è de primària i ESO) en cas que alguna AFA o
Centre n'estiguin interessats.
Fem el projecte a la mida de cada grup.

http://diversesplai.cat/
https://www.facebook.com/diversesplai
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EL CENTRE D'INTERÈS
Treballem a partir d'un Centre d'Interès, un fil conductor que
dona sentit al Casal. Mitjançant aquest fil conductor ideem i
dissenyem les diferents activitats perquè siguin divertides,
constructives, interessants, educatives i creatives.
Cada setmana té un inici i un final, de manera que aquells
infants que comencin en qualsevol dels torns no es trobin
perduts i puguin afegir-se a l'aventura.

El Centre d'Interès tematitza els continguts del Casal, dona
un eix argumental i vertebrador que enllaça les activitats i 
 dona sentit.

El Centre d'Interès també suposa un marc lúdic que fa que
l'experiència al Casal sigui fantàstica i emocionant. Els
participants es posen en la pell i les realitats d'altres temps,
altres vides i altres indrets, formant un joc simbòlic on ells/es
són protagonistes.

Al llarg de la nostra trajectòria hem treballat diferents
Centres d'Interès, dels quals en conservem la programació i
que es podrien tornar a fer en qualsevol moment.

Tots els models són totalment flexibles i adaptables a les
necessitats específiques que tingueu i presenten un objectiu
comú: gaudir i aprendre amb el lleure.

http://diversesplai.cat/
https://www.facebook.com/diversesplai
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Aquests són diferents fils conductors de Casals que ja hem dut a terme a altres escoles
i que han tingut molt bona valoració per part de les famílies, infants i joves
participants: 

FILS CONDUCTORS D'ALTRES ANYS

Diverstiu

Activitats variades de lle
ur

e

Esp
ortiu-artístic

Esport, Dansa, Música, Arts Plàstiques, A

rts
 es

cè
ni

qu
es

Un
 missatge de l'espai

Casal de ciències

Casal Trestiu

Tecnologia, Arts i Esport

Esc
ola de detectius

Ens convertim en investigadors!

Les
 crò

niques de l'Inspi

Treballem la igualtat mitjançant personatg
es

 hi
st

òr
ic

s.

Co
nst

ruim una vila medieval

Activitats per crear la nostra 
vil

a

La 

màquina del temps

Casal d´història i cultures

Un 
viatge imaginari

Viatge al voltant del món

Un Casal de Cine!

Casal de cinema i tècniques audiovis
ua

ls

Els
 co

nte
s de la capsa màgica

Casal basat en els llibres i la literat
ur

a

Un
a m

irad
a al nostre planeta

Casal mediambiental

Mites i llegendes

Casal basat en la mitologia d'arreu del 
mó

n
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Hi ha molta feina per endavant, 
ens hi hem de posar d’immediat 

i decidir com ho volem fer!
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Cada any en proposem un de nou i diferent, la proposta per aquest estiu és:

 LA REVOLTA 
DELS

INFANTS

Els infants ens hem 
adonat que hi ha moltes

coses que no ens agraden
d’aquest món on vivim i fa
dies que hi pensem… Per
què no trobar a altres

nens i nenes i
conjuntament 

canviar-ho?

Tenim intenció de crear tot un
món nou! Plegats i plegades

pensarem com fer-ho. Un futur
on la igualtat, el respecte,

l’empatia i l’empenta en siguin
els fonaments. Un món igual
per tothom, on tothom tingui

veu i pugui participar.

 

Què els hi passa als adults? 

Alguns fan el que poden, és

clar... però a vegades no és

suficient. Han intentat millorar el

nostre planeta de mil maneres

però no se’n surten. És que han

oblidat l’infant que 

porten dins?

Els ànims estan encesos, els infants ens revoltem! 
El rebuig és immens, diem NO al camí que estem fent.

De què serveixen tantes recepcions oficials, tantes
reunions, tantes corbates i maletins?

Nosaltres, els infants som
desperts, vius, estem al cas de
tot. Saben les notícies i mai son

massa bones: desastres,
guerres, fam, violència... la terra

se’n va a norris, quin futur ens
espera?

 
Som conscients de que hem

d’agafar les regnes per canviar
aquest futur, i és per això que

infants i joves volem ser el motor
de canvi. No ens podem quedar

de braços plegats. Hem d’actuar
des d’una mirada on hi tingui

cabuda l’alegria, la imaginació i el
riure.

 

Els adu
lts vole

n

millores p
erò pe

r

d'aquí m
olt de

temps… i no
 tenim

aquest 
temps! 

Els canvis so
n

urgents
, no po

dem

espera
r tant.

Tenim esperança perquè sabem el que
hem de fer, i ho farem amb energia i

iŀlusió, les armes més potents per un món
més bonic per nosaltres i els que vindran.

 
Projectarem un món on realment valgui

la pena viure, un món sense guerres, on la
diversitat i el respecte siguin possibles

més enllà de les sobretaules, els
discursos i les promeses.

 
Un món sense pors, menys competitiu,

sostenible, capaç d'escoltar i atendre el
crit d'aquesta terra que agonitza.

http://diversesplai.cat/
https://www.facebook.com/diversesplai


13

93 446 42 91
662 51 85 26 www.diversesplai.cat

Diver's Associació d'Esplai
@divers_esplai

diversesplai@gmail.com

OBJECTIUS PEDAGÒGICS
Acompanyar a infants i joves en la seva educació integral
Adquirir hàbits d'higiene, endreça i cura de si mateix
Concienciar sobre la responsabilitat individual sobre tot allò que facin
Ajudar-los a reconèixer les seves emocions i aprendre a gestionar-les
Valorar l'entorn i adoptar sensibilitat mediambiental passant a l'acció
Aprofitar les propietats del joc com a medi d´interrelació i aprenentatge
Practicar l'esport com a model de vida sana, física i mental
Reforçar les capacitats motrius i cognitives mitjançant les activitats
Aprendre a expressar-se, a escoltar, i comprendre per resoldre conflictes
Entendre el fet diferencial com una oportunitat d'enriquiment
Adquirir interès i gust per l'art i la cultura
Reforçar l'autonomia i acceptar les limitacions, i aprendre a demanar ajuda si cal
Fomentar la creativitat, imaginació i enginy
Desenvolupar el sentit crític i capacitat de decisió meditada i lliure
Reconèixer el valor de l'esforç, com a mitjà per aconseguir l'èxit
Conèixer i acceptar els propis límits, treballant l'autoestima
Aprendre a guanyar i perdre

 
OBJECTIUS OPERATIUS O ESPECÍFICS

Viure l’experiència com un fet plaent i satisfactori .
Valorar el treball col�lectiu, en equip i assembleari.
Aprendre a prendre decisions i passar a l'acció.
Conèixer fets històrics de l’entorn de la Mediterrània i més enllà.
Aprendre a documentar-se, cercar, i discriminar notícies i fets actuals.
Tenir sentit crític i constructiu en vers a situacions actuals.
Adquirir coneixements sobre els problemes mediambientals.
Fomentar un sentiment positiu i d’esperança.
Desenvolupar sentit d’anàlisi i resolució.
Adquirir una visió àmplia i reflexiva de les situacions actuals.
Sentir el projecte com a propi.

 

OBJECTIUS

http://diversesplai.cat/
https://www.facebook.com/diversesplai


14

93 446 42 91
662 51 85 26 www.diversesplai.cat

Diver's Associació d'Esplai
@divers_esplai

diversesplai@gmail.com

GRUPS I RÀTIOS

Ens acollim pel que fa a les ràtios al decret 267/2016 de 5 de juliol.
Les ràtios són:
 
10 infants màxim per monitor/a en el cas d'Infantil.
10 infants i fracció de 15 per monitor/a en el cas de Primària.
Sempre 2 grups junts amb 2 adults.

Els dies d'excursió o sortides a la piscina reforcem les ràtios amb més monitoratge.

Depenent del torn i nombre d’infants inscrits, els grups poden tenir un altre
repartiment similar i fer subgrups, però de forma general en fem el
següent:

RÀTIOS

GRUPS

PETITS I PETITES MITJANS I MITJANES GRANS EXPERTS I EXPERTES
Educació Infantil 

I3
I4
I5

Educació Primària 
1r
2n
3r

Educació Primària 
4t
5è
6è

Educació secundària
 

http://diversesplai.cat/
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Titulació de Monitor/a o Director/a de lleure educatiu
Certificat negatiu de delictes sexuals
Prevenció en Riscos laborals
Manipulació d'aliments
Protecció de dades i drets d'imatge
Protocol de detecció de maltractaments i abusos sexuals
Formació sanitària i de primers auxilis. 
Gestors Covid-19 i altres patologies

El nostre equip humà està format per Directors/es de Lleure educatiu, Monitors/es de Lleure,
talleristes en diverses àrees, tècnics esportius, mestres, psicopedagogs/es, treballadors/es socials i
altres professionals del camp de l´educació amb àmplia experiència en l’organització i realització
d'activitats de lleure per infants i joves.
El nostre personal està en formació i reciclatge continu per aportar talent, innovació, il�lusió,
entusiasme, implicació i compromís, i enriqueixen i renoven el nostre projecte any rere any.
Mantenir-se motivat és clau per tot el nostre equip!

Els monitors i monitores desenvolupen les activitats amb un perfil dinamitzador i d’animació,
vetllant en tot moment pel benestar i la protecció dels infants i joves, amb  una actitud sempre
divertida i alhora afectiva. 
El nostre personal té la següent formació i documents al dia:

Tot el nostre personal està legalment contractat amb alta a la Seguretat Social segons la llei
laboral vigent.
Diver's es compromet en tots els casos a la substitució puntual del monitoratge.

CONDICIONS GENERALS

L'EQUIP HUMÀ

http://diversesplai.cat/
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Compromeses, preparades i responsables.
Reflexives, equilibrades i madures.
Amb disposició per la convivència amb els companys/es i el treball en
equip.
Proactives, resolutives i observadores.
Amb iniciativa i creatives.
Divertides, dinàmiques i afectives.
Amb criteris pedagògics molt clars i conscients de la seva funció
educativa.

Els nostres equips estan formats per persones molt polivalents, de diferents
edats i mantenint els criteris del pla d’igualtat, talleristes experts en diferents
camps (d'esports, activitats artístiques, etc.). 
Tots ells i elles amb els següents perfils:

EQUIP DIVER'S I MONITORS/ES DEL PROPI CENTRE
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PERFILS

Els nostres equips estan formats per persones que
ja treballen amb nosaltres durant tot el curs
escolar o d'altres estius, son d'experiència provada
i de confiança.

Però si als diferents centres hi ha monitoratge de
la confiança de l'AFA, Diver's els pot incloure ens
els seus equips, ja que són monitors/es de
referència, que coneixen els espais, als nens i
nenes i al Centre.

En aquells Centres on ja hem fet Casal en estius
anteriors o treballem durant el curs, procurem
mantenir el personal ja conegut pels infants i per
l'escola.

http://diversesplai.cat/
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LES ACTIVITATS

El/la director/a del Casal i alguns monitors/es reben als nens i nenes amb amabilitat i cura, els acullen i
acompanyen a l'espai on estan esperant els diferents grups amb altres monitors/es. 

El primer dia de cada torn del Casal dediquem part del matí a acollir als nous infants i joves, presentem
als monitors/es, fem grups, recorrem els espais, acordem les normes de convivència, expliquem
l'organització i el funcionament. Què farem? Com ho farem? Per què estem?

I el més important, expliquem el Centre d’Interès mitjançant el qual treballarem les activitats, escoltant
les seves opinions i propostes.

Fem jocs de coneixença per presentar i presentar-nos als nous companys i companyes, ja que tenim com
a objectiu la cohesió col�lectiva. Volem que se sentin part d’un grup i alhora tenim cura del seu benestar
individual. En definitiva, que se sentin els protagonistes i gestors del seu temps!

SÓN LES SEVES VACANCES, EL CASAL ÉS SEU!!!

BENVINGUDA AL CASAL

Tot seguint amb el fil conductor presentat prèviament, els fils
temàtics dels diferents torns són les següents: 

TORN 1: D'ON VENIM? CAP A ON ANEM? 

TORN 2: SOM IGUALS, SOM DIFERENTS

TORN 3: CASA MEVA ÉS CASA VOSTRA

TORN 4: MIREM EL FUTUR

TORN 5: CONSTRUÏM LA UTOPIA

FIL CONDUCTOR

http://diversesplai.cat/
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CODI DEL CASAL

Proposem i acordem amb els grups un CODI de normes de convivència i actituds per generar un
clima agradable, respectuós i responsable.
En aquest codi també hi ha algunes normatives de l'ús dels espais i materials.
Aquest codi restarà penjar en un lloc visible del Casal d'inici a fi.

RACONS O ESPAIS DE JOC LLIURE

Els participants disposen d’espais preparats
amb joguines, jocs de taula, contes, material per
dibuixar, disfresses i altres elements per les
estones lliures.

PERFORMANCE I AMBIENTACIONS

Durant el Casal i sobretot els Dilluns (dia d'inici
del torn), ambientarem el Centre d’Interès amb
performances, ens visitaran diferents
personatges que ens aniran explicant i ens faran
participar del que estem vivint.
Per als més petits, hi haurà un personatge que
els acompanyarà i guiarà durant tot el Casal.

Decorarem el Casal segons els temes que
estiguem treballant cada setmana amb murals,
fets pels infants, decoracions diverses…

http://diversesplai.cat/
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PADRINATGE

Tots/es els participants del Casal (Petits, Mitjans i Grans) som una Comunitat, una família. Els nois
i noies més grans podran apadrinar a un nen o nena més petits i seran el/la seu/seva referent.
Els hi posaran atenció, seran un referent de comportament i valors, i els ajudaran quan calgui, els
escoltaran, etc. Organitzaran alguna activitat per als més petits com pot ser una sessió de titelles,
teatre, contes, jocs...

RESPONSABILITAT I COL·LABORACIÓ

Responsables de piscina i aigua
Responsables de l'hora de dinar
Responsables de materials i ordre

Com a part dels seus objectius volem reforçar l'autonomia i capacitat d’iniciativa dels infants
participants. Aquest fet els fa partícips en l’autogestió del Casal adoptant responsabilitats
senzilles, col�laborant així en tasques bàsiques.

Cada setmana hi haurà uns responsables de diferents camps entre els nens i nenes més grans.
Sempre ho faran acompanyats pels monitors/es.

PUNTS DE TROBADA MATINAL I TARDA 

És la primera activitat del dia i l'última.
Al matí, ens reunim tots/es, ens donem el bon dia amb
alguna cançó o joc d'animació i expliquem què farem
avui. És el moment per les performances, i ells/es
també expliquen qualsevol proposta que tinguin per
fer.
El punt de trobada de la tarda és per deixar tot
recollit i llest tal com ho hem trobat, preparar-nos per
sortir, aprofitar l'espai per a fer valoració del dia i
acomiadar-nos fins a l'endemà.

http://diversesplai.cat/
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MÚSICA,CANÇONS I ANIMACIÓ

La música, font de goig i alegria!

En aquest Casal, aprendrem moltes cançons i sempre estarem
ambientats amb música. Farem animacions, jocs dansats,
coreografies...

Per això tenim un cançoner. Moltes de les cançons són amb temes
referents al Centre d'Interès que ens ensenyaran moltes coses.
Temes d'actualitat i d'interès dels infants i joves que analitzarem i
ens faran reflexionar.
Cançons tradicionals i d'actualitat adients per les diferents edats.
I aprendrem aquelles que qualsevol participant ens vulgui ensenyar!
Per nosaltres és important tenir cura de les lletres de les cançons,
perquè segueixin en la línia educativa del Casal i Diver's
Animem a aquells nens i nenes que toquen algun instrument o facin
música com afició a què ens mostrin i ens facin partícips de les seves
habilitats.

QUADERN BITÀCOLA

Al Casal tenim un Quadern de Bitàcola, és a dir un llibre de
memòria i record del qual va passant dia a dia el Casal.

Cada dia un nen o nena del grup de petits i un del grup de
mitjans o grans, escriuen una pàgina amb allò que hagi passat
durant el dia o el que més els hi hagi agradat, o alguna notícia
important o impressió pròpia.

L'infant que li toqui de mitjans-grans escriu quatre línies i el del
grup de petits fa un dibuix.

És voluntari i es pot fer per exemple en l'hora tranquil�la de
després de dinar.
D'aquesta manera tindrem un record i una memòria de cada
Casal escrita i dibuixada pels mateixos infants.
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FEM ESPORT
Al Casal fem esport cada dia, com a forma de vida saludable, a primera hora del dia per no agafar l'hora
de més calor.
Fem una roda d'esports, individuals i de grup, per conèixer-los i practicar-los.
També fem esports alternatius i ètnics. Fem esport mitjançant jocs cooperatius i tenim previst organitzar
unes Olimpíades.

ESPAIS PER LES TARDES

Espai de jocs
Espai d'activitats en llengua anglesa
Espai STEM. Ciències i Tecnologia
Espai artístic i d'expressió
Espai màgic
i d'altres...

A les tardes treballarem per Espais.
Els infants i joves podran participar de l'espai que vulguin o
triïn cada tarda.
Aquests espais estaran dinamitzats pels monitors/es que
motivaran en tot moment als nens i nenes perquè participin al
llarg del Casal en el màxim d'Espais proposats:

21
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ACTIVITATS DEL CENTRE D'INTERÈS 
 

Activitats molt variades i a gust de tothom, que despertin l'interès,
curiositat i creativitat dels infants i joves.
Adequades a cada grup d'edats.
Que treballin els objectius i valors proposats.
Que donin als infants i joves tot un seguit de coneixements i habilitats
sobre el que volem treballar.
Molt divertides i animades.
Les activitats dirigides als grups de petits, reforcen les habilitats
psicomotrius, comunicatives i sensitives.

Desenvoluparem el Centre d'Interès mitjançant un gran ventall d'activitats i
dinàmiques adients a cada tema.

Jocs de tots tipus:

tradicionals, temàtics, de

recerca, de descoberta,

multiculturals, d'enginy,

d'observació i memòria,

psicomotrius...
 

Grans jocs.Gimcanes, Jocsde pistes, Rallys,Escape rooms,Jocs de
kermesse...

 
 

Tallers de cuina i

gastronomia.

Activitats

mediambientals i

de reciclatge.
 
 
 

Activitats
tecnològiques i

de ciències.
 
 
 
 

Dinàmiques de

reflexió i

autoconeixement

. Dinàmiques

d'educació

emocional.

 
 
 
 

Jocs de taula
estratègics i joc

simbòlic. Activitats
escèniques:

musicals, de
dansa, d'expressió

i teatre, circ…
 
 

Activitats artístiques -plàstiques:laboratoris d'art,treballs manuals iartesania, dibuix i
pintura, tècniques,

materials i objectes.

Contes, llegendes i
activitats literàries.

Activitats en

anglès

22
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L'HORA TRANQUIL·LA, L'HORA DE LA CALMA

És l'hora de després de dinar, hora de relaxació, per fer bé la digestió i descansar abans de tornar a
l'activitat a la tarda.
Temps lliure per relacionar-se, preparar les actuacions de la vetllada, descansar o dormir una becaina,
llegir un conte o un còmic...

LES VETLLADES

Els divendres a la tarda, tanquem el torn amb una Vetllada, a la que estan convidades totes les famílies
i tots els infants i joves, al marge de l'horari que facin.

Les Vetllades consisteixen en un berenar col�lectiu i tot un seguit de dinàmiques o actuacions preparades
pels mateixos infants i joves durant la setmana
Serveixen per tancar la setmana i acomiadar a tots aquells companys/es que ja no tornaran dilluns, als
quals se'ls dona un petit record del Casal.

També és un mitjà de comunicació directa amb les famílies i la seva implicació i participació en el Casal,
podran veure i viure, el què hem fet i treballat mitjançant una petita exposició de treballs, murals...
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NIT AL CASAL
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Els centres que ho desitgin poden proposar una NIT AL CASAL.

Aquesta activitat està supeditada a un estudi del veïnat, permís de la Guàrdia Urbana i  del Consell
Escolar, com de l'espai, l'entorn, i dels participants.

Les nits al Casal es faran en dijous, d'aquesta manera aprofitarem el divendres per deixar-ho tot en
ordre aprofitant que ja estarem a l'escola de bon matí.

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

Tenim previst en un dels torns, comptar amb una activitat extraordinària i refrescant, un INFLABLE
D'AIGUA o una FESTA DE L'ESCUMA.

http://diversesplai.cat/
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PREVISIÓ 
ONADA DE CALOR

 
L´estiu passat, vam patir una gran onada de calor que va fer
que es tingués que canviar sovint la programació, sortides
etc...

Sembla que aquesta tendència seguirà, per tant, aquest estiu
ja estem preparats.

Les activitats de més desgast d'energia les fem a primera
hora del matí, com ara els esports.

En la resta d'activitats com els grans jocs, procurem que
tinguin proves i reptes refrescants on s'utilitzin jocs d'aigua,
ampolles difusores, etc.

Tenim en compte els espais amb ombra i bona ventilació al
Casal i vetllem per què al sol sempre es vagi amb gorra i
crema solar.

Gaudim de piscines al Casal per una remullada a migdia
abans del dinar i per fer jocs d'aigua.

I programem unes excursions on sempre estiguin present els
jocs d'aigua, piscines o llocs amb aire condicionat.

També tenim cura de beure aigua sovint per hidratar-nos en
tot moment.
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EXCURSIONS I SORTIDES
Solem anar tots els grups junts, tenint cura que les activitats a les excursions siguin adients per a totes les
edats.
Hi ha la possibilitat que en alguna ocasió els petits facin una excursió diferent de la dels mitjans-grans.

Cerquem sortides que agradin a tothom, que els apropin a la cultura, la natura, l'esport i, sobretot, que els
facin gaudir al màxim de les seves vacances.

Poden ser de migdia o de dia complet, depenent del lloc on anem i de les activitats que anem a fer.

Els infants que fan horari de matí o fins a les 15 h, si l'excursió és del tot el dia, podran participar sense cap
despesa afegida. Si fan de 9 a 13 h hauràn de portar el dinar de casa.

Poden ser a Barcelona o a rodalies, no més lluny de mitja hora aproximadament. Hi anem sempre en
autocar, que compta amb totes les mesures de seguretat.

A l'autocar dediquem especial atenció a la seguretat dels infants i joves, seients que ocupen, si es corden
correctament el cinturó de seguretat, si estan ben asseguts, si la climatització és adequada i si se solen
marejar.

A les excursions hi ha sempre una activitat preparada que aprofita les singularitats de l'indret on anem, a
més de la mateixa visita al lloc.

Aquest any proposem sortides refrescants on hi hagi algun element d'aigua o aire condicionat.
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PROPOSTA DE SORTIDES I EXCURSIONS CASAL 2023

  

Si l´escola ja ha visitat a algun espai aquest curs, busquem altres llocs. Tenim altres propostes:
Centres de recuperació d'animals, Scape Rooms, Canal Olímpic, Zoo de Barcelona, Aquàrium,
Planetari... I moltes propostes més!

 PARC DE CAN MERCADER
(Gimcana al parc, Museu de les

matemàtiques, Piscina)

AVENTURA PARC (Parc
d'aventura, Granja i Piscina)

Viladecavalls.

CAN PI DE LA SERRA – NOMÈS
PER INFANTIL I 1R-2N DE

PRIMÀRIA (Activitats de Circ i
Jocs d´aigua – Castellbisbal)

ILLA FANTASIA – NOMÈS PER 3R
A 6È DE PRIMÀRIA I ESO - Vilasar

de Dalt

BOUNCE – SALTING (Activitats
amb llits elàstics i d´aventura –

Aire condicionat)

MUSEUS – Museu Blau, Museu
Marítim, Museu de les Iŀlusions,

Cosmo Caixa... )

SORTIDES DE PROXIMITAT

Són sortides a llocs propers al Casal. Hi anirem passejant i són per conèixer l'entorn del barri,
esmorzar i per sortir una estona de l'escola a alguna plaça o parc. Són sortides de migdia.

Farem activitats de tipus joc. Amb els mitjans i grans podem organitzar alguna gimcana, joc de
pistes o joc de descoberta.

Coneixerem els diferents espais del barri: places, parcs, arbres, fauna, recursos, botigues i Mercat.
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PISCINES

Al Casal combatem la calor muntant unes piscines portàtils per tal de remullar-
nos diàriament al migdia, abans de dinar, amb totes les mesures de seguretat i
higiene.
Canviem l'aigua diàriament i la reutilitzem per regar.

També organitzem jocs d'aigua amb mànegues, xeringues, globus d'aigua,
ampolles, galledes, etc.

LA REMULLADA AL CASAL

Tant la remullada al Casal com la sortida a la piscina és una de les activitats
que més agraden als nens i nenes i també una de les que exigeix màxima
atenció i alerta per part de l'equip de monitors/es.

Anem a alguna piscina un dia a la setmana al matí amb reserva prèvia, mirant
que estigui el més a prop possible i reuneixi totes les condicions de seguretat.

Fem el desplaçament a peu o en autocar en funció de la distància.

La piscina al Casal és lúdica, ens refresquem, juguem i ens divertim, per això
cerquem piscines a l'aire lliure.

Hi anem tots els grups, sempre tenint en compte que a la piscina a la qual
anem hi hagi espais preparats pels infants més petits.

Els dies de sortida a les piscines reforcem l'equip amb més monitors/es.

Tenim especial cura en posar crema solar regularment.

SORTIDA A UNA PISCINA
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FOTOS I VIDEOS

A Diver's apliquem rigorosament la llei de protecció de dades i drets d'imatge.
En el formulari d'inscripció podeu trobar el text explicatiu i la demanda de
permisos.

Durant l'estiu, les famílies de cada Casal, exclusivament, rebran setmanalment
un petit reportatge fotogràfic, resum de la vida al Casal, les activitats que els
infants van fent, etc.

Es té una especial cura de protegir la imatge d'aquells infants que pels motius
que sigui no hi poden aparèixer.

MATERIALS
MATERIALS I RECURSOS

Tant per l’organització del Casal com per cada una de les diferents activitats
programades, Diver's aporta absolutament tots els materials i recursos
necessaris per a dur-los a terme.

QUÈ HEM DE PORTAR AL CASAL?

NOMÉS HAUREU DE PORTAR ELS VOSTRES
EFECTES PERSONALS!

 
 

Us informarem a les reunions i

mitjançant un full especial "Què

haig de portar al Casal?" que estarà

també penjat al web de Diver's!

 
Recordeu: No podem portar

dispositius electrònics si no els
demanem expressament. 

 

Una samarreta

identificativa

Una agenda-cançoner

Un record de final de

Casal

DIVER'S REGALEM A
CADA INFANT:
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PROGRAMACIÓ
Fem una programació específica per cada grup, amb activitats adients a les seves edats.

Aquestes programacions estan a l'abast de les famílies que les poden consultar i
descarregar del nostre web.

DOSSIER DE FITXES TÈCNIQUES

També al nostre web es podran consultar les fitxes tècniques de cada activitat on s'explica els
objectius de l'activitat, continguts, desenvolupament, etc.

LA VIDA AL CASAL
La vida al Casal és intensa i emocionant, hi ha temps per jugar, per descarregar energia i també
per descansar, temps d'activitat i temps lliure.

Apliquem el següent horari com a base, tenint en compte les possibles variacions segons la
marxa del Casal i les necessitats dels infants.

Distribuïm el temps del Casal de manera que ens possibiliti tot allò que ens proposem, ens
permetem flexibilitat per no haver de fer cap activitat amb presses.
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PUNT DE TROBADA
MATINAL

FEM ESPORT

ESMORZEM

ACTIVITAT 
MATÍ

REMULLADA
JOCS D'AIGUA

TEMPS LLIURE

DINAR

DESCANS

ESPAIS

16:30
17:00

PUNT DE TROBADA
SORTIDA

HORARI BASE: UN DIA AL CASAL D'ESTIU
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TEMPS DE MIGDIA

Durant el temps de migdia, servim àpats complets i equilibrats, adients a l'estació estiuenca, amb
aliments de qualitat, de temporada i de proximitat.

Treballem els hàbits d'higiene, salut i alimentació, estada a taula i tots aquells objectius propis
d'un migdia escolar.

Els dies d'excursió els participants que fan horari amb migdia, porten el pícnic des del Casal.

El full de menús per cada setmana del Casal, estarà a disposició de les famílies al nostre web, on
el podran consultar i descarregar.
Vetllem per una alimentació saludable, per això demanem que els participants no portin aliments
alts en sucre, sal o additius al Casal.

ALIMENTACIÓ SALUDABLE

CUINA "IN SITU" O SERVEI DE CÀTERING

Es pot fer cuina "In situ" cuinada a la mateixa escola sempre que hi hagi un mínim de 50 menús
diaris. En cas contrari utilitzem servei de càtering.
Treballem amb algunes empreses de restauració des de fa anys que ens ofereixen qualitat i
confiança tant en servei directe o de càtering.

També podem contractar a les empreses que cuinen durant tot el curs a cada centre per la seva
continuïtat com a servei del Casal si l'AFA ho desitja.

Derivem els menús per satisfer totes les necessitats nutritives. Oferim règims puntuals, menús
adequats a cada tipus d'al�lèrgia o intolerància, sempre amb el certificat corresponent lliurat per
la família. També fem menús, vegetarians i de dieta musulmana.
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TORNS, HORARIS I QUOTES
DATES I TORNS

El Casal d'estiu està dividit en 5 torns setmanals amb les següents dates:

TORN 1 TORN 2 TORN 3 TORN 4
 del 26 al 30 de

juny
del 3 al 7 de juliol

 
 del 10 al 14 de

juliol
 

del 17 al 21 de
juliol

 

TORN 5
del 24 al 28 de

juliol

Queda pendent si es podrà fer torn de setembre, a l'espera del calendari escolar del curs 23-24.

HORARIS I QUOTES

HORARI 1 HORARI 2 HORARI 3 HORARI 4
  de 9 a 13h

70€
 

 9 a 13 i de 15 a
17h (dinar no

inclòs)
91€

 
 

de 9 a 15h (amb
menjador)

124€
 
 
 

 de 9 a 17h (dia
complert)

141€
 
 
 

Tenim un gran ventall d'horaris perquè cada família trobi el més adient.

Les quotes estan indicades segons Marc Normatiu per part de l'Ajuntament de Barcelona de

2023

Les quotes inclouen absolutament tots els serveis i despeses de l'organització i programació.

Els descomptes són acumulatius, sempre dins el termini d'inscripció, s'apliquen també en cas
d'allargament de torns.

DESCOMPTES

 5% de descompte a les inscripció menor de segons/es
germans/es
 5% a famílies amb títol de família monoparental
 3€ per torn als i les participants a més de 3 torns 
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7:30 A 9h 15€

8 A 9h 10€

8:30 a 9h 8€

PERMANÈNCIA
DE 13H A 14H 4€

MIGDIA AMB
MENJADOR DE

13 A 15h
11€

MIGDIA I TARDA
DE 13 A 17H

15€
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SERVEIS COMPLEMENTARIS
Les quotes dels serveis complementaris són al marge de les quotes del Casal.

SERVEI D'ATENCIÓ MATINAL
Garantim la prestació del servei independentment del volum d'inscripció
per què comprenem la importància del servei per totes aquelles famílies
que el necessiten.
El servei es pot oferir des de les 7'30 h o les 8 h fins a les 9 h

QUOTES de dilluns a divendres. (per torn complet)

Quota per dies puntuals: 4 € Per dia a abonar a l'arribada.

SERVEIS PUNTUALS
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HOMOLOGACIÓ

GESTIÓ

Diver's està homologat amb l'Ajuntament de Barcelona des de l'any 2005 per als Casals a la
ciutat. Això ens atorga la capacitat estructural i jurídica per dur a terme totes les gestions en
vers l'homologació, sempre subjecte al Marc Normatiu vigent publicat per l'Ajuntament de
Barcelona.

Aquest tràmit suposa una relació contractual entre Diver's i les AFA o centres, a més de donar
accés a les famílies a sol�licitar ajuts econòmics.

L'homologació contempla entre d'altres aspectes la cessió d'espais per part del Consell Escolar
així com la seva neteja, i també el protocol de col�laboració entre les entitats i els diferents
estaments.

En el cas de Casals comarcals, ens informem de les normatives en el sector de cada ajuntament.
Les entitats organitzadores s'encarregaran de demanar en aquest cas la cessió d'espais i els
permisos corresponents al centre i ajuntaments.

Diver's s'encarrega com entitat gestora de:
Tramitació, documentació, reunions i
contactes amb les administracions
Aplicació del Marc Normatiu
Informació i difusió de l´activitat
Gestió integral, inscripció i gestió
econòmica
Tramitació de beques i ajuts
Gestió del monitoratge de suport a la
integració
Notificació de l´activitat al Departament
de Joventut de la Generalitat
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INSCRIPCIÓ
Publiquem al nostre web tota la informació referent a la tramitació
de la inscripció, en cas de dubtes, oferim atenció personalitzada a
famílies per correu, WhatsApp o trucada telefònica i les ajudem a
formalitzar-la.
Les inscripcions es formalitzen emplenant el formulari d'inscripció
on-line a l'apartat CASAL D'ESTIU del nostre web.

Els que facin inscripció on-line també poden escanejar el quadre
QR que anirà al full informatiu.

Automàticament rebran una còpia de la inscripció al correu
electrònic. Diver's, a més, confirmarà per correu la correcta recepció
de la inscripció dins les següents 48 hores en horari laborable.

Estarem també a les escoles per atendre famílies que optin per fer
la inscripció presencialment. També us atendrem directament a les
nostres oficines, amb cita prèvia.
Per aquest estiu com a novetat iniciarem la inscripció amb la
plataforma TPV escoles.
Us informarem puntualment del procés.

Les dates d'inscripció solen ser durant un mes complert entre abril i
maig.

Les famílies inscrites, un cop començat el Casal poden allargar
horaris i/o torns.
Només cal comunicar-ho enviant un correu electrònic fins al
dimecres abans del torn que es desitgi allargar.
Les famílies rebran confirmació en el mateix correu.
Així mateix, també poden canviar un torn per un altre. Només cal
enviar un correu en les mateixes condicions.
Qualsevol d'aquests tràmits s'ha de fer sempre per correu
electrònic.
No podrem admetre cap inscripció que no estigui degudament
tramitada.

MODIFICACIONS DE TORNS I HORARIS
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NORMATIVA D'INSCRIPCIONS

El formulari d'inscripció ha d'estar totalment omplert, i en les properes 48 h de l'enviament es
confirmarà la recepció.

El primer dia de Casal de l'infant s'haurà de portar, en un sobre tancat amb el nom de l'infant, la
fotocòpia de la cartilla de vacunacions i de la targeta sanitària.

No es poden admetre inscripcions d'infants que no hagin cursat Infantil-3 aquest curs 22-23.

Les inscripcions són per torns setmanals complets, en cap cas es poden fer inscripcions per dies
esporàdics ni setmanes parcials.

El nombre de places és limitat, tenint preferència l'alumnat de l'escola. El 50% de les places s'obren
per infants i joves de fora de l'escola. Es confirmarà la plaça a les famílies inscrites externes un cop
finalitzat el període i atenent estrictament l'ordre d'inscripció.

S'admetran inscripcions mentre hi hagi places, tancant l'accés
d'inscripció a cada torn el dimecres anterior a l'inici d'aquest.

Cap inscripció es considerarà vàlida sense aquests requisits.

Preguem que es formalitzin les inscripcions dintre dels terminis
establerts per assegurar la plaça i pel bon funcionament i
organització del Casal.

S'admetran inscripcions mentre hi hagi places, tancant l'accés
d'inscripció a cada torn el dimecres anterior a l'inici d'aquest.

Cap inscripció es considerarà vàlida sense aquests requisits.

Preguem que es formalitzin les inscripcions dintre dels terminis
establerts per assegurar la plaça i pel bon funcionament i
organització del Casal.

MÍNIMS PER COMENÇAR
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El cobrament del Casal es fa per domiciliació bancària en el cas de les inscripcions on-line.
Respecte als Casal que gestionin la inscripció per TPVescola, són les famílies les que fan el
pagament directament mitjançant la mateixa aplicació.

L'import total es paga en dos terminis (Un del 50% al maig i l'altre 50% al juny), sempre que es
formalitzi la inscripció en el termini establert.

Les famílies sol�licitants de subvenció, abonen la diferència íntegra dels torns subvencionats un
cop s'han confirmat les ajudes concedides al juny.

Les inscripcions presentades fora del termini es paguen íntegrament en el moment de la seva
recepció i no són susceptibles dels descomptes establerts.

Els allargaments de torn o horari es paguen en el moment de rebre la comunicació.
Qualsevol rebut impagat o retornat significa la baixa del participant en el Casal d'estiu.

Si Diver's anul�la el Casal o qualsevol torn i/o horari, es retorna íntegrament el 100% del que ha
pagat la família.

Si és la família qui anul�la la inscripció, ho ha de comunicar 15 dies abans del seu inici per correu
electrònic. Es retorna el 50% de la quota corresponent.

Si l'anul�lació es dona per accident, malaltia o confinament ha de comunicar-ho immediatament
per correu electrònic, justificant la baixa amb l'informe mèdic pertinent. En aquest cas el retorn
és del 80%.

Qualsevol família que no assisteixi al Casal en els torns i horaris què s'ha inscrit sense previ avís,
perd el dret a cap retorn. Tampoc pot assistir a un altre torn en lloc del que no ha assistit.
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AJUTS ECONÒMICS
L'homologació dels Casals amb l'Ajuntament de Barcelona ofereix
ajuts econòmics per totes aquelles famílies que compleixin les
condicions establertes en el marc normatiu i que s'informaran des de
Diver's en el seu moment mitjançant els fulls informatius.

Ens acollim a tots els programes d'ajuts dels organismes que els
ofereixen, tant de Barcelona com de qualsevol altre municipi i/o
administració.

Per poder sol�licitar les beques s'ha d'haver fet prèviament la
inscripció al Casal. Durant aquesta inscripció trobareu un espai on
indicar si sol�liciteu beca o no.

Des de Diver's i el seu equip de gestió es recolza i acompanya a les
famílies en aquests tràmits, informant-les i ajudant-les en tot
moment.

Establim i mantenim contacte amb els diferents departaments de
Serveis Socials.

MONITORATGE 
SUPORT A LA INCLUSIÓ

 
L'Institut de Persones amb Discapacitat proporciona monitoratge de
suport a la inclusió als infants i joves, empadronats o escolaritzats
sota dictamen a Barcelona, que ho necessitin.

Al full d'inscripció teniu un apartat on poder-ho sol�licitar.
Des de Diver's ens posem en contacte amb les famílies sol�licitants
per tal de fer tots els tràmits presentant la documentació pertinent.

L'infant o jove que tingui necessitat de monitor/a de suport per la
seva participació i no ho sol�liciti, per qüestió de benestar i de
responsabilitat, no podrà assistir al Casal.

Els monitors/es pels infants amb Necessitats Especials són
professionals formats per realitzar la tasca. Durant el curs ja la fan
com a vetlladors/es i reben formació específica per al Casal d'estiu i
informació per cada un dels casos, mantenint contacte amb les
famílies per trobar les millors eines a l'hora de la inclusió en les
diferents activitats i la vida al Casal.
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INFORMACIÓ - COMUNICACIÓ
 Cada Casal i cada centre té una persona gestora de referència a les nostres oficines, que estarà

per l’atenció, seguiment i acompanyament a les famílies de forma personalitzada, pacient i
amable, establint un corrent de confiança i proximitat amb cada una per informar, ajudar, resoldre
i respondre sempre.

REUNIONS I COMUNICACIÓ

Amb les AFA's i les escoles en fem tantes com calgui. Abans, durant i després del Casal. També
establim contacte continu mitjançant correu, telèfon, WhatsApp i, si cal, presencialment. Informació
setmanal per escrit de la marxa del Casal.
Reunió informativa abans de l’inici d’inscripcions amb les famílies interessades a obtenir informació del
Casal i resoldre possibles dubtes i preguntes.
Reunió amb les famílies ja inscrites abans de l'inici del Casal per confirmar el projecte i programació,
presentació de l'equip de monitors i monitores, grups, normatives i materials, etc.
Les reunions sempre que es pugui seran presencials i amb servei d'acollida pels infants.

Durant el transcurs del Casal també hi haurà comunicació directa, diària i personal entre tots els membres
de Diver's, a les oficines i a l'escola.

Comunicació, informació i acompanyament continu mitjançant WhatsApp, telèfon, correu electrònic i
l’aplicació Dinantia.
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SALUT I ATENCIÓ SANITÀRIA
ASSEGURANÇA

Diver's compta amb una assegurança d'accidents i responsabilitat civil que cobreix a tots els
participants i a tot el seu personal.

PROTOCOL ACCIDENTS

A Diver’s existeix un protocol d'actuació en cas d'accidents que està a l'abast de les AFA i famílies, el
qual s’enviarà junt amb el full informatiu en el seu moment.

PERSONAL QUALIFICAT

Tots els monitors i monitores han rebut formació en primers auxilis. En cada un dels equips procurem
que hi hagi almenys una persona amb titulació de socorrisme.
Igualment, a tots els equips hi ha una persona formada com a gestor/a COVID-19.

RECURSOS

En tots els casals hi ha almenys una farmaciola equipada.
Aquesta farmaciola està sempre al Casal i es porta també a
les excursions.
També comptem amb el material higiènic i sanitari necessari.

PLA D'EVACUACIÓ

Cada equip de monitors i monitores sap i coneix el pla
d’evacuació del Casal on estan.
Aquest pla d'emergència i evacuació haurà de ser facilitat per
l'AFA a Diver's amb antelació.

DEPARTAMENT DE SALUT

Tant en cas de COVID-19, com de qualsevol altra qüestió
mèdica i/o sanitària, estem sempre en continu contacte amb el
Departament de Salut, que és qui ens dona les pautes i
protocols a seguir en cada cas.
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AVALUACIÓ I MEMÒRIA

SEGUIMENT I VALORACIÓ CONTINUA

Som autocrítics, volem millorar sempre i,per tant, observem amb visió
analítica els casals des del seu inici. 
Fem seguiment in situ continu visitant els casals i portant-ne un
registre dia a dia.

FORMULARI DE VALORACIÓ INFANTS, JOVES I FAMÍLIES

Famílies, infants i joves també són protagonistes en aquest procés de
millora contínua.

Tenim una enquesta de valoració de l'estada al Casal perquè tant les
famílies com els mateixos infants i joves el puguin valorar i fer
propostes.

Aquesta enquesta estarà penjada al nostre web a disposició.

Fem recordatori per tal que tothom hi accedeixi i ens ajudi a valorar
el Casal en tots els seus aspectes i així poder fer una valoració
integral i propostes de millora per al futur.

MEMÒRIA

Un cop acabat el Casal, confeccionem una memòria per Diver's i per
les AFA, amb totes les dades i seguiment, així com una estadística de
totes les enquestes rebudes.

Aquesta memòria es lliurarà al primer trimestre del curs 23-24.

Tanmateix, programem una reunió presencial de tancament i
valoració amb l'entitat o entitats organitzadores.
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