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Encara us podeu apuntar al Casal
d'Estiu
Les autoritats sanitàries permetran la celebració de casals d'estiu tan bon punt el territori afectat
entri a la fase 3 del desconfinament. En el cas de Tona, inclòs en la regió sanitària de la Catalunya
Central, tot apunta que això podria esdevenir a mitjans del mes de juny, sempre i quan no hi hagi
cap rebrot de la pandèmia.
En aquest marc, el Foment d'Esports ha decidit obrir les portes del Casal d'Estiu del 29 de juny al
10 de setembre, amb les corresponents mesures de seguretat i higiene per evitar el contagi de la
Covid-19. El casal anirà dirigit a infants d'entre 3 (P3 cursat) a 14 anys, amb diferents modalitats:
Mini Casalet, Casalet i Casal Esportiu i Juvenil.
Les inscripcions del Casal d'Estiu queden obertes a partir d'aquest dimarts, 26 de maig. Tenint
en compte que Salut Pública podria aplicar restriccions d'aforaments i places limitades,
s'acceptaran els nens i nenes per estricte ordre d'inscripció, donant prioritat sempre als socis del
club.
El Foment d'Esports és conscient de les dificultats econòmiques de moltes famílies en aquest
moment i per això ha fet un esforç per tal de reduir els preus, per evitar que cap infant es quedi
sense casal. A més, us oferim un pack promocional que abasta les quatre setmanes del mes de
juliol.
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Tríptic del Casal d'Estiu. Foto: Foment d'Esports

L'import del casal s'haurà d´abonar en el moment de la inscripció a la recepció del Foment d´Esports.
El club es compromet a retornar els diners que les famílies han avançat si finalment el casal no es
pogués dur a terme per recomanació de les autoritats. Per procedir al retorn és imprescindible
adjuntar el comprovant de pagament que es donarà en el moment de la inscripció.
Com a novetat, dir-vos que el migdia us oferim l'opció «tàper» per dinar. A més, continua havent-hi
la possibilitat d'agafar el menú casal al restaurant del Foment.
Com marquen les mesures preventives contra la Covid-19, la ràtio general establerta serà d'un
monitor per a cada 10 infants. En el cas dels més petits, de 3 a 5 anys, aquesta ràtio es reduirà a
un monitor per a cada 5 infants.
Volem traslladar-vos tranquil·litat i us assegurem que el nostre Casal d'Estiu reunirà les màximes
condicions de seguretat i d'higiene per als vostres fills i filles.
Us adjuntem diversos documents, que haureu de portar degudament omplerts a la recepció, junt
amb la fotocòpia de la targeta sanitària: el full d'inscripció, els drets d'imatge i les mesures marcades
en el protocol oficial que es prendran al club per tal de garantir un context totalment segur per als
vostres infants.
-Inscripció al Casal d'Estiu
-Autorització drets d'imatge del Casal d'Estiu
-Protocol de seguretat del Casal d'Estiu
-Declaració de responsabilitat de les famílies en relació a la Covid-19
Busquem aventurers!

Així, ja tenim preparat un casal molt especial: aquest estiu donarem la volta al món! Enguany, el
centre d'interès o fil conductor serà l'aventura. Descobrirem cultures, tribus i civilitzacions viatjant
per mil indrets desconeguts, cada setmana a un lloc diferent. Us ve de gust venir amb nosaltres?

Ver esta publicación en Instagram
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â€¼ï¸•â€¼ï¸• ATENCIÓ Ei gent! Busquem aventurers ðŸ¦¹&zwj;â™‚ï¸•ðŸ¦¹&zwj;â™€ï¸•!! I és que aquest estiu ðŸŒž
anem a donar la volta al món ðŸŒŽ, cada setmana a un lloc diferent. Us ve de gust venir amb
nosaltres? . . âœ•ï¸• Ja tenim obertes les inscripcions del Casal d'Estiu, del 29 de juny al 10 de
setembre. Més info al nostre web #fomentesportstona #osona #tona #totanirabe ðŸ˜ŽðŸ˜Ž
Una publicación compartida deFoment d'Esports Tona (@fomentesports) el 2 Jun, 2020 a las
11:55 PDT

El nostre Casal d'Estiu va més enllà de l'oci, és una proposta per educar els infants i els joves en
el lleure. Com en els darrers vuit anys, el nostre propòsit ha estat crear un casal de vacances
diferent, en un entorn privilegiat.
Un recurs educatiu que ofereix una sèrie d'activitats lúdiques, manuals i esportives adreçades a
infants durant els mesos d'estiu, concretament les setmanes que els nens i nenes es troben de
vacances. Els destinataris del servei educatiu són nens i nenes de 2/3 a 14 anys.
El projecte aporta uns valors afegits, on totes les activitats que es realitzaran estan dissenyades i
adaptades tenint en compte les edats dels participants. Comptem amb personal qualificat i titulat
per atendre infants amb necessitats educatives especials.
I aquest any, a més i tenint en compte l'actual context educatiu, que s'ha vist afectat pel
confinament dels nostres infants, tenim una novetat interessant. El Foment ofereix un reforç
escolar que s'integrarà al programa de les activitats.
El casal està fet a mida segons les edats:
Mini Casalet Proposta educativa adreçada a infants de 2 i 3 anys. Psicomotricitat,
manualitats temàtiques, maquillatges, balls, titelles, disfresses, tallers d'experimentació, contes,
jocs d'aigua, iniciació a l´aigua a la piscina petita...
Casalet Proposta educativa adreçada a infants de 4 a 7 anys. Jocs, tallers temàtics, activitats
creatives, maquillatge, ciència i experimentació, iniciació a l'esport, jocs d´aigua, balls, piscina
petita, maquillatges... i també reforç escolar.
Casal Esportiu / Juvenil Proposta educativa adreçada a nens i nenes de 8 a 14 anys.
Esports, piscina, sortides a la natura i urbanes, tallers d'experimentació, gimcanes aquàtiques, jocs
cooperatius, scape room, acampada temàtica... i també reforç escolar.
Un ajut per a les famílies

Els horaris del casal seran de 9 a 13 hores en el format estàndard. Les famílies tindran l'opció
d'agafar a més el servei de menjador i la modalitat de tàper, el d'acollida als matins i també es
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podran apuntar als cursets de natació.
El Foment d'Esports sap que són moments difícils i que moltes famílies poden passar-ho malament.
Per aquest motiu, volem contribuir a intentar alleugerir aquesta càrrega i aquesta any, només de
manera excepcional, abaixarem la quota bàsica del Casal d'Estiu un 10% en relació a l'any passat.
Així, la setmana sencera passarà a costar 40 euros.
També us oferirem un pack promocional per a tot el mes de juliol que surt per 35 euros.
- Per a més informació, clica aquí, al tríptic del Casal d'Estiu 2020 (PDF)
- Aneu al bloc del Casal d'Estiu 2020
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Poster definitiu del Casal d'Estiu. Foto: Foment d'Esports
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