
Casal d’estiu 2019 
Fakaló – Masnou 
 

Hola famílies! 
 

L’Ajuntament de Masnou i Dinàmic us donem les gràcies per la vostra confiança per inscriure als vostres fills i filles en el 
Casal FAKALÓ 2019. En aquesta segona edició busquem continuar oferint un conjunt d’activitats i  
una estructura per tal de potenciar un lleure divertit i estimulant pels participants al casal de l’escola. 
 

Estem molt contents de gestionar el casal d’estiu d’enguany. Nosaltres ja disposem d’una experiència 
de 16 anys però volem seguir fent dels casals un espai on els seus participants, els vostres fills i filles, 
es vegin realitzats segons els seus gustos i les activitats proposades. 
 

 
Si voleu saber més de nosaltres i descobrir un xic més del que és l’Associació  
Dinàmic, teniu a la vostra disposició els nostres espais web. Us avancem que 

tenim tres àrees de treball: lleure, creixement humà i cooperació internacional.       
 (www.viudinamic.org  /  www.dinamicinternacional.org) 
 

Les entrades i sortides: Lluís Millet 
Entrades i sortides: Tant les entrades com les sortides seran per la porta principal de 
l’escola ubicada al Passatge de la Constitució, 08320 Masnou.  
 

Allà us estaran esperant tant la coordinadora com l’equip de monitors i monitores per donar la 
benvinguda i comiat als infants i per resoldre dubtes i poder atendre a les famílies.  
Els infants que vinguin a l’acollida també podran entrar pel mateix lloc. 
Es demana puntualitat a l’hora de les entrades i les sortides. 
 
 

Excursions i activitats especials. 
Cada quinzena realitzarem una excursió, aquestes sortides es realitzaran en autocar i en 
horari de 9h a 17h (per a tots els participants), exceptuant les sortides d’entorn i la piscina, 
on tornarem a les 13h. 
 

Torn 1: dimecres 3 de juliol: Sortida d’entorn  
 dijous 4 de juliol:  piscina + entorn: grups d’ infantil (tornada a les 13h) 

divendres 5 de juliol: piscina + entorn: grups de primària (tornada a les 13) 
Torn 2: dimecres 10 de juliol: Sortida temàtica al Parc Mediambiental de Gualba. 

dijous 11 de juliol: piscina + entorn: grups d’ infantil (tornada a les 13h) 
divendres 12 de juliol: piscina + entorn: grups de primària (tornada a les 13) 

Torn 3: dimecres 17 de juliol: Sortida d’entorn  
 dijous 18 de juliol:  piscina + entorn: grups d’ infantil (tornada a les 13h) 

divendres 19 de juliol: piscina + entorn: grups de primària (tornada a les 13) 
Torn 4: dimecres 24 de juliol: Sortida a la Fageda de l’Empordà. 

dijous 25 de juliol: piscina + entorn: grups d’ infantil (tornada a les 13h) 
divendres 26 de juliol: piscina + entorn: grups de primària (tornada a les 13) 

 

Què hem de portar? 
 

Casal:  
 

Infantil Primària 
Tot etiquetat amb el nom 

• Calçat còmode (esportiu) 
• Muda de bany (banyador, tovallola, 

sandàlies) es deixarà dilluns al casal i es 
tornarà divendres. 

• Gorra. 
• Crema solar. 
• Got (es deixarà al casal i el tornarem el 

divendres) 
• Muda de recanvi (P3 i qui ho necessiti) 
• Llençolet, coixí…el que utilitzin per dormir 

(els que vulguin fer la migdiada). 

Tot etiquetat amb el nom 
• Calçat còmode (esportiu) 
• Muda de bany (banyador, tovallola, 

sandàlies) es deixarà dilluns al casal i es 
tornarà divendres. 

• Gorra. 
• Crema solar. 

 

 
*Els/les participants haurien de venir amb la crema protectora posada de casa. A més, és interessant 
que pugui portar un pot “extra” a fi de poder-li posar durant el casal, quan l’equip ho considero 
adient.  

*Per últim, es ideal que els vostres fills/es vinguin esmorzats de casa i, alhora, els hi poseu un petit 
àpat per complementar i/o reforçar durant l’estona que nosaltres els deixem per esmorzar.     
Per les sortides a la piscina municipal, és necessari que els nens i nenes duguin el CASQUET DE BANY.  
 
Menjador 
El servei de menjador serà a càrrec de l’empresa d’alimentació Can Quim. És tindran en compte les 
al·lèrgies i intoleràncies alimentàries dels participants, i dietes especials o hàbits culturals. En cas de 

les al·lèrgies i intoleràncies hem de rebre la documentació mèdica que les acrediti per facilitar-les al proveïdor del 
menjar. 
Si el vostre fill o filla ha de fer algun dia de règim o menjar especial un dia concret, caldrà avisar al director del casal 
el mateix dia a les 9,00 del matí.  

  



Contactes durant el casal (a partir del 01 de juliol) 
Coordinadora del casal: Bernat Gómez (de 9 a 17h) 

Supervisors de zona: Toni López 671.676.699 / Carles Andrés: 654.698.740 (9 a 17h) 

 
 

Assegurança i seguretat 
L’organització del casal tindrà contractada una assegurança de responsabilitat civil i accidents per a 
col·lectius. Aquesta assegurança cobreix a participants i monitors/es. 
 

Composició dels grups i ràtio 
La ràtio general del casal serà d’un monitor/a cada 10 participants o fracció amb mínim 2 educadors/es, i 
en cas dels torns de més de 25 infants un monitor/a cada 10 participants o fracció, superior a 4. 
Internament, aquestes proporcions variaran en funció de les necessitats de cada grup d’edat. Durant 
algunes excursions complementarem l’equip amb monitors/es de reforç si s’escau. L’equip que estarà 
amb els vostres fills i filles fluctuarà dels 4 als 10 monitors/es en funció de la participació setmanal. 
 
L’Equip: 
- Supervisor de zona: Toni López i Carles Andrés 
- Coordinador del casal: Bernat  
- Equip de monitors/es: Marc, Eva, Roger, Karina, Pol, Gabi, Alba. 
 
 
 

 

Normes i aspectes generals d’organització 
 

• Els horaris d’atenció a les famílies es faran sempre a les entrades i sortides dels participants. 

En cas de no poder assistir en aquests horaris la família podrà parlar en un altre moment 

concertant una entrevista amb antelació. 

• Estigueu sempre atents i atentes a les notes informatives que us donarem durant la setmana i 

als cartells posats a l’entrada del casal, són essencials per facilitar una bona organització. 

• Els participants que marxin sols a casa hauran d’estar autoritzats. Comuniqueu-ho a la 

coordinadora del casal i demaneu el full d’autorització per omplir-lo i signar-lo. 

• L’organització no es fa responsable de cap objecte de valor que porti el participant ( evitar 

màquines de “videojocs”, mòbils,mp3,  etc.) 
• L’organització no subministrarà cap medicament sense l’autorització de la família i sense la 

recepta mèdica.  

 

 

 


