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1.Presentació 
 
Coordinació Rural de Catalunya és una organització d’acció social, educativa, de servei a 

la joventut i no lucrativa que treballa per al desenvolupament del món rural a Catalunya i 

amb programes europeus i internacionals.  

La nostra organització té com a objectius bàsics fomentar la participació d’infants i joves 

que viuen en les zones rurals com a base de futur, ser una eina de suport al territori, 

promocionar polítiques de defensa del medi rural i, en especial, d’atenció a la joventut.  

 

2.Justificació 
 
Coordinació Rural de Catalunya planteja amb el suport de l’AMPA i l’Ajuntament el casal 

d’estiu La Llacuna 2020.  El  plantejament respon al fet que els infants de la Llacuna i els 

municipis i pobles del voltant  puguin gaudir d’una activitat educativa durant l’estiu al propi 

poble. Pel context d’excepcionalitat que vivim s’haurà de realitzar, així com totes les 

activitats de lleure educatiu d’estiu, amb uns criteris generals i mesures d’higiene i 

seguretat, per això,  les places són limitades, aquestes s’atorgaran per ordre 

d’inscripció. Segons el sondeig realitzat, amb tota probabilitat hi haurà plaça per tots els 

participants. 

 

Característiques casal 2020: 

 Enguany cada participant haurà de portar, de casa diàriament, la gorra marcada, 

crema solar posada a la cara, clatell, braços i cames i una motxilla petita amb: 

cantimplora plena d’aigua, esmorzar, mascareta amb el nom, tovallola petita de 

mans, crema solar. La mascareta només es farà servir, en moments que no es 

pugui mantenir la distància. I una tovallola de mans, petita, que no compartiran 

amb ningú. 

Aquest any no es deixarà res al casal, cada dia hauran de portar la motxilla amb 

el material necessari.  

 Les activitats només es podran realitzar quan l’origen dels participants i el lloc de 

realització de les activitats estiguin com a mínim en fase 3. El casal començarà el 

29 de juny i podria finalitzar el 07 d’agost. Si és necessari pot allargar-se  fins 

el 14 d’agost. Les dues setmanes d’agost es realitzaran si hi ha suficient 

demanda. NO s’oferirà casal el mes de setembre perquè l’equip docent pugui 

disposar de l’escola amb la seva totalitat per posar-la a punt per l’inici del curs.  

 Se suprimeix el servei de carmanyola. El casal seria de 09.00 a 13.30, amb 

opció de ser la recollida fins a les 14.00 hores.  

 Se suprimeix l’activitat de piscina amb els infants del casal d’estiu.  
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 L’entrada al casal serà esglaonada, per grups i s’hauria de fer servir l’entrada de 

davant i la de darrera. S’especificarà en quin grup està el vostre fill/a i per quina 

porta ha d’entrar. La sortida seria en el pàrquing de sorra de darrera l’escola. Els 

infants hauran de venir acompanyats d’un únic adult. 

 Les mesures a tenir en compte són: la distància de seguretat de dos metres en les 

activitats. Les autoritats sanitàries diuen que aquests dos metres són 

especialment importants en els espais tancats, que requeriran sempre ventilació. 

S’afavorirà les activitats a l’aire lliure, i aquestes són més segures. 

 A les aules es retirarà tot el mobiliari, cadires i taules, per evitar el contacte amb 

aquestes superfícies. Els participants s’assentaran a terra, en rotllana, amb uns 

punts marcats amb cinta adhesiva. 

 Els participants es distribuiran per grups d’edat: 3-5 anys, 6-8 anys i 10-12 anys. 

A cada grup hi haurà un màxim de 10 participants. Es pot oferir fins a dos grups 

per franja d’edat, si és necessari. I es podria fer alguna modificació de franges per 

tal de fer grups de convivència de 10 participants.  

 A l’equip de dirigents hi haurà la figura de responsable de prevenció i higiene, que 

haurà rebut la formació específica. La seva funció dins de l’activitat és la de vetllar 

pel compliment de les mesures establertes en el protocol.  

 L’activitat disposarà d’un pla de confinament d’acord el model de la Direcció 

General de Joventut. 

 Es complirà amb les mesures de neteja de mans, ventilació aules, neteja de 

lavabos i desinfecció, aquesta tasca la realitzarà l’equip de neteja, diàriament, el 

cost del servei estarà assumit per l’ajuntament de la Llacuna. 

 Per tal d’aclarir dubtes es preveu fer una reunió virtual a mitjans dela setmana 

vinent. Per mail es contactarà per saber famílies interessades.  

 

El casal que us planteja CRUC vol incidir, especialment aquest any, en oferir una activitat 

de lleure de màxima qualitat, lúdica, educativa, atractiva i que li aporti un espai de 

relació i joc que li comporti convivència amb els companys. Alhora,  que l’activitat 

garanteixi les màximes condicions de prevenció i higiene, establertes pel Departament de 

Salut. 

 

El  més important és que aquest estiu hi hagi activitats de lleure per la infància i 

l’adolescència.  
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3.Objectius 

 
- Facilitar un espai de lleure als infants on s’ho passin bé, aprenguin a partir de 

vivències personals i adquireixin un criteri propi.  

 

- Ajudar al desenvolupament de la iniciativa i autonomia personal, de l’adquisició 

d’hàbits saludables, de l’estima vers l’entorn social i natural...  

 

- Fomentar actituds cooperatives en el si el grup a partir d’experiències .  

 

- Potenciar activitats educatives, d’exploració, esportives...  

 
- Fer una tasca d’acompanyament emocional davant de la situació viscuda per la 

COVID19. 

 
- Reflexionar, parlar, debatre i treballar qüestions actuals generades per la crisi 

sanitària ( distància de seguretat, mobilitat, lliure circulació, les llibertats personals, 

voluntariat). 

 
- Potenciar la creativitat, la capacitat d’idear de l’infant a nivell individual i a nivell 

col·lectiu.  

 

4.Lloc 
 

Escola  Vilademàger de la Llacuna, Anoia.  

Algunes activitats es realitzaran pel poble i pels voltants.  

 

5. Dates, edat, preus i equip de monitors 
 

Dates Edats Preus 

Del 29 de juny al 14 d’agost De 3 a 12 anys  
33€/setmana (membre AMPA) 

48€/setmana (no membre) 

 
Aquest any, per la situació d’excepcionalitat que es viu, s’ha mantingut el preu.  Comentar 

que la Generalitat ofereix beques extraordinàries per a les famílies per tal de donar suport 

a les famílies i que els infants i joves puguin continuar gaudint d’activitats de lleure a 

l’estiu. Només es podrà sol·licitar una beca, ja sigui o al Consell Comarcal, a la 

Generalitat o a CRUC. Els requisits de les beques i informació sortiran la primera 

setmana de juny, les famílies rebreu els enllaços i documents.   
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Què trobaran al casal? 

Uns dies plens d’aventures, molta creativitat i imaginació. Tot i les circumstàncies actuals, 

podran aprendre a partir de jocs, excursions i tallers.  

 

El casal es durà a terme de dilluns a divendres de 09.00 a 13.30 del migdia. L’arribada i 

sortida serà esglaonada, així estarà obert fins a les 14.00h. Un cop hi hagi totes les 

inscripcions, per whats, abans de començar el casal,  s’enviarà la informació de l’arribada 

i sortida, ja que es farà per grups.  

L’equip de monitors estarà format per monitors de lleure titulats de lleure catalans. 

 

6. Centre d’interès i setmana tipus 
 
El centre d’interès d’enguany és “Secrets i conspiracions de l’Anoia”. Els nois i noies 

viuran aventures increïbles i descobriran o trepitjaran indrets de l’Anoia. 

S’adjunta un model de setmana tipus: 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

09.00h. Check list, bon 
dia i 

presentació 
activitat 

Check list, bon 
dia i 

presentació 
activitat 

Check list, bon 
dia i 

presentació 
activitat 

Check list, bon 
dia i 

presentació 
activitat 

Check list, 
bon dia i 

presentació 
activitat 

10.00h. 

 

Activitat 
exterior pel 

poble o 
voltants 

 

Taller 

Grans: 
patins/patinet 

Mitjans: 
bicicleta 

Petits:expressió 
corporal  

Mitjans: 
Patins/patinet 

Grans: bicicleta 

Esmorzar 

Gimcana o joc 
pistes 

 

     Excursió-     
esmorzar 

10.30 h Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

11.00h-
13.00h 

Activitat al 
pati. Grans 
continuació 

activitat 
exterior 

Activitat Activitat Activitat 

13.15h.  Relax/tornada Relax/tornada Relax/tornada Relax/tornada Tornada 

13.30h-
14.00h 

Recollim  i 
marxem cap a 

casa 

Recollim  i 
marxem cap a 

casa  

Recollim  i 
marxem cap a 

casa  

Recollim  i 
marxem cap a 

casa  

Recollim  i 
marxem cap 

a casa  
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7.Material necessari 

Què han de portar? 
 

- Motxilla petita amb: esmorzar, peça de fruita, cantimplora plena d’aigua, 

mascareta amb el nom, tovallola petita de mans, crema solar. 

- Roba còmoda 

- Calçat esportiu o similar 
- Els dimarts Kit taller: els de 3 a 5 anys, bata o samarreta vella, marcada, 

dins la motxilla i el material que s’especificarà en el dossier del 26 de juny. 

- Kit patins/patinet: Patins o patinet, casc, proteccions i mitjons llargs si porten 

patins.  

- Kit bicicleta: bicicleta, casc i ulleres de sol.  

- Els divendres Kit sortida: capelina o impermeable, roba còmoda, mitjons i 

calçat per anar a caminar. 

El divendres 26 de juny rebreu un dossier amb el material a portar segons setmana i 

dies. I amb altres informacions finals, com els grups i porta d’entrada i punt de recollida.  

 
A tenir en compte: 
 

-  És imprescindible marcar totes les peces de roba i material amb el nom i 

cognom ja sigui amb etiquetes adhesives o amb un retolador, pels infants 

de 3 a 8 anys. 

 

8. Condicions d’inscripció i fitxa 

Condicions d’inscripció: 
 

-Per tal de programar les activitats, la logística i l’equip de monitors adient als ràtios el 

procés d’inscripció s’inicia el dilluns 01 de juny  i finalitza el  dilluns 15 de juny. 

Important, de l’01 al 05 de juny es reserva la inscripció únicament als infants i joves que 

resideixen i estan empadronats al municipi de la Llacuna: la Llacuna, Rofes, 

Torrebusqueta i els veïnats de les Vilates, Pollina, Balta, Clot de les Barraques i 

Ventanell.  

A partir del 06 de juny i fins el 15 de juny queda la inscripció oberta a infants i joves 

d’altres municipis, pobles i ciutats. 

 

- L’import total de la quota caldrà haver-lo abonat abans de començar el casal d’estiu. 

La data per realitzar el darrer pagament és el 26 de juny.  

 

- Un cop hagi començat el casal es podran efectuar noves inscripcions , si queden 
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places vacants, i en cas de cancel·lació d’alguna setmana no es retornaran els diners. 

  

Realitzada  la inscripció online, espereu a rebre un correu electrònic, un termini de 48 

hores, confirmant la recepció de la inscripció, la plaça i l’import total ha pagar. Omplir 

aquesta inscripció no dóna dret a la plaça. Heu de rebre la confirmació. 

 
I també, haureu de fer arribar la inscripció, escanejada o en paper, signada i amb la 

fotocòpia de les vacunes i targeta sanitària al mail cruc@cruc.info o bé a l’ajuntament de 

la Llacuna.  

Totes les famílies, que tingueu la plaça, rebreu un document de declaració responsable, 

proporcionat per la Direcció General de Joventut, que haureu de signar i on constarà 

l’estat de salut del vostre fill/a. 

El pagament s’haurà de realitzar en qualsevol entitat bancària de “LA CAIXA” al 

número:  

2100-0081-98-0200307459 

IBAN: ES 18 2100 0081 9802 0030 7459 

 

Com a concepte hi ha de constar: casal Llacuna i el nom i els cognoms del nen/a. 

 

Com fer la inscripció? 

 

Dos passos: 1r.Omplir el formulari en el següent enllaç: https://cutt.ly/vyGdsw1 

2n. Quan tingueu el mail de resposta sobre la confirmació de plaça, haureu d’omplir la 

fitxa, que trobareu a la següent pàgina i la podeu enviar a cruc@cruc.info  escanejada i 

firmada amb la fotocòpia del carnet de vacunes i targeta sanitària o bé la podeu portar en 

paper a l’Ajuntament de la Llacuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cruc@cruc.info
:%20https:/cutt.ly/FyGaAwy
:%20https:/cutt.ly/FyGaAwy
mailto:cruc@cruc.info
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Full d’inscripció al casal estiu la Llacuna 2020 
 

Selecciona la setmana o setmanes:    
Setmana Preu 

AMPA 
Marcar amb un “X” 

 

Preu NO AMPA Marcar amb una 
“x” 

 

Nom del nen/a: 

 
Cognoms: 

Telèfon de contacte: Persona contacte: 
 

 
Emails:  
 

 
Data de naixement:          /          /     

                                                
 

Núm. targeta sanitària: 

 
*Cal adjuntar una fotocòpia, a l’entrega de la inscripció. 
Autoritzacions: 
 
 
Jo___________________________________________________ autoritzo al meu fill/a 
 
 
 _________________________________ a assistir casal d’estiu la Llacuna que organitza  
 
Coordinació Rural de Catalunya, del dia ___________ al dia __________, atenent-me a les  
condicions que m’han estat notificades i prèvia presentació de la documentació corresponent. Faig 
extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar, en 
cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa, i dono fe que tot el que ha estat escrit 
anteriorment és cert i correcte. 

Signatura del pare, mare o tutor: 
 
 
 
 
 
 

 
En cas de malaltia, ens dóna permís per portar al seu fill/a, en cotxe, al Centre Sanitari més 
proper?   Sí  _  // No_ 

Autoritzo que el meu fill/a pugui ser fotografiat  o bé es gravin imatges de vídeo durant la 
realització del casal pels dirigents.  Sí  _  // No _     



                                                                                                                Casal d’estiu la Llacuna 
 

 

 

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritzo a petites cures i medicaments com ara antihistamínics, antitèrmics, antiinflamatoris i 
analgèsics,que normalment es lliuren sense recepta mèdica i que contenen àcid acetilsalicílic, 
ibuprofèn o paracetamol, per part de l’equip de monitors/es. Sí  _  // No_ 
 
Autoritzo a Coordinació Rural a enviar informació al meu correu electrònic o a l’adreça física? 
Sí  _  // No _     
 
Avís sobre la confidencialitat de dades: 

 
Les dades de caràcter personal que es facilitin al registrar la inscripció, quedaran gravades en un 
fitxer propietat de Coordinació Rural de Catalunya amb la finalitat de contestar a les consultes i 
obtenir dades estadístiques de les mateixes, així com també per enviar informació, notificacions, 
promocions i publicitat. Aquestes dades de caràcter personal, podran ser cedides a tercers, 
sempre dins de les cessions legalment establertes i que permet la Llei 15/1999. Per tot això pot 
exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de Coordinació Rural de 
Catalunya mitjançant una comunicació escrita a: 
 
COORDINACIÓ RURAL DE CATALUNYA 
Psg. Pare Claret, Casal de cultura i joventut, 16  
25280_Solsona 
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9.Annex1  
 

Document a portar, en cas que algun familiar reculli noi/a o marxi sol: 
- Pels nens i nenes que els vinguin a buscar familiars, que no siguin 

directament el pare o mare, o marxin sols hauran de presentar una 

autorització signada, el primer dia.  

En/Na.............................................. amb DNI ............... mare/pare/tutor 

autoritzo a marxar el meu fill/a............................... amb el 

tiet/tieta/avi/àvia/cosí/cosina/veí/veïna/sol ……............................... 

 

A..............., ........, de ........... de 2020  

signar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


