Benvolgudes famílies,
Aquest és un petit recordatori sobre aspectes pràctics i de funcionament del Casal d’estiu Nou
Patufet i el Casal Jove que organitzem junt amb la Fundació del Bàsquet Català.
A més a més, us recordem que per a qualsevol dubte us podeu adreçar a secretaria de l’Escola o
als coordinadors dels Casals, de dll a dv de 8.30 a 17.00 h:
Casal d’estiu: Gemma Roca, tel. 644007157
Casal Jove i d’estiu: Erik Tamayo, tel. 671217312 o casaljove.fbc@gmail.com
Grups Casal d’estiu
● Petits: de P3 a 1r primària
● Grans: de 2n a 6è primària
Grup Casal Jove
● ESO: de 1r a 4t
Instal·lacions
● Bruniquer, 25: grup dels grans i ESO. Grup petits, durant l’estona de dinar i fins les 15.00 h
● Encarnació, 22: grup dels petits
El servei opcional d’acollida sempre és a l’espai de Bruniquer. L’import del servei és de
12€/setmana i de 3€/puntual. Es recomana demanar el servei amb antelació.
Horaris i espais d’entrada
A diferència de l'any passat no hi ha torns, i tampoc cal prendre la temperatura però sí que s'haurà
de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic.
● De 8.00 a 8.45 h, si feu ús del servei d’acollida, al c/ Bruniquer, 25
Grup petits
● 9.00 h a c/ Encarnació, 22
● 15.00 h a c/ Bruniquer, 25
Grup grans
● 9.00 h i 15.00 h a c/ Bruniquer, 25
Grup ESO
● 9.00 h a c/ Bruniquer, 25
Es prega puntualitat dins el torn indicat.
Pares / mares / tutors legals, NO podran entrar dins l’escola, i és recomanable estiguin amb l’infant
fins que entri al casal.
Tant a l'entrada com a la sortida, els participants han d'anar amb mascareta, un cop dins del casal
sempre hi quan estiguin amb espais oberts i mantenint el grup bombolla, podran estar-hi sense.
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El primer dia caldrà lliurar el document declaració responsable en cas que no s’hagi lliurat abans.
Sense aquest document no es podrà accedir al casal.
En cas de retard, malaltia o imprevistos, cal avisar.
S’hauria d’arribar al matí havent esmorzat.
Horaris i espais de sortida
Grup petits
● 13.00 h i 15.00 h a c/ Bruniquer, 25
● 17.00 h a c/ Encarnació, 22
Grup grans
● 13.00 h, 15.00 h i 17.00 h a c/ Bruniquer, 25
Grup ESO (Casal Jove)
● 14.00 h i 15.00 h a c/ Bruniquer, 25
Pares / mares / tutors, NO poden entrar a l’escola.
Es prega puntualitat a l’hora de recollida.
Tots els infants hauran de ser recollits per un adult, pare/mare o persona autoritzada. En cas que
l’infant marxi sol, o canvii la persona responsable de la recollida, s’haurà d’avisar per escrit
portant l’autorització (disponible al web de l’escola i al blog del casal)
Què han de portar?
● Roba i calçat esportiu còmodes
● Petit refrigeri / esmorzar i petita ampolla d’aigua
● Tovallola, banyador, xancletes, gorra i crema protecció solar (a la motxilla i posada des de
casa)
● Cal marcar bé la roba amb nom i cognom
● Muda de recanvi marcada amb nom i cognom (recomanable per al grup dels petits)
● Samarreta del casal el dia de la sortida. El primer dia de sortida se’n donarà una per
participant
● Medicació. Especificar per escrit la dosi i horaris en que s’ha de prendre. Cal autorització,
disponible al web de l’escola i al blog del casal
● Berenar (opcional). Al casal no es dóna berenar.
*Tot el material és individual i en cap cas es pot compartir amb els companys
L’ús del telèfon mòbil no està autoritzat durant l’horari del Casal. En cas de pèrdua o robatori del
mateix, ni l’escola ni l’organització se’n farà responsable.

Sortides Casal d’estiu (infantil i primària)
- Setmana 1: L’Aquàrium (de P3 a 1r EP) - Jumping/Salting (de 2n a 6è EP)
- Setmana 2: Camí sensorial Dosrius (de P3 a 1r EP) - Bosc vertical (de 2n a 6è EP)
- Setmana 3: Marineland (de P3 a 1r EP) - Illa Fantasia (de 2n a 6è EP)
- Setmana 4: Circ (de P3 a 1r EP) - Tibidabo (de 2n a 6è EP)
- Setmana 5: Parc de la Creueta del Coll (de P3 a 1r EP) - La Bassa de Sabadell (de 2n a 6è EP)
- Setmanes 6 i 7 : es publicarà al juliol

Sortides Casal Jove (ESO)
- Setmana 1: Salting (tot el dia)
- Setmana 2: Bolera i Làser Tag (sortides de matí)
- Setmana 3: Illa Fantasia (tot el dia)
15 juliol: Pernocta (espai a confirmar). Aquesta activitat té un cost addicional.
- Setmana 4: Tibidabo (tot el dia)
- Setmana 5: La Bassa de Sabadell (tot el dia)
S’informarà setmanalment de les sortides programades i dels aspectes pràctics.
Protocol genèric dels casals i campus estiu 2021 de la Fundació del Bàsquet Català
Podeu consultar-lo en aquest enllaç
Servei de menjador
L’empresa ARCASA és l’encarregada del servei de menjador. Disposeu dels menús al web de Nou
Patufet i de la FBC i al blog del Casal.
En cas d’al·lèrgia o intoleràncies cal indicar-ho a les fitxes de salut.
Fitxa de salut
En el cas d’infants que pateixin algun tipus d’al·lèrgia alimentària o intolerància, de problema físic,
psíquic, de relació, etc ... agrairíem informeu també als coordinador dels Casals, Gemma Roca i Erik
Tamayo, a més a més de signar els documents de fitxa de salut.
Ajut econòmic (beca)
Les famílies que heu rebut l’ajut econòmic de l’Ajuntament de Barcelona haureu de signar el full de
recepció el primer dia que vingueu al Casal (Gemma Roca i Erik Tamayo, coordinadors Casals)
Ampliació de setmanes
Les famílies que ho desitgeu, podeu ampliar les setmanes de casal. Cal que ho aviseu, almenys la
setmana anterior, per poder tenir una bona previsió de monitoratge per ràtio de participants i
d’àpats. Recordem que una vegada iniciat el Casal, no s’aplicaran descomptes per ampliació de
setmanes.
Tota la informació del Casal d’estiu i Casal Jove la podeu trobar:
Al web de l’escola www.noupatufet.coop
Al web de la FBC https://campus.basquetcatala.cat/noupatufet2021/
Al web la FBC del Casal Jove https://campus.basquetcatala.cat/casaljove2021/
Al blog http://casaldestiunoupatufet.blogspot.com.es/
A més a més, rebreu puntualment, circulars de les sortides i informacions del Casal.
Juny 2021
Nou Patufet
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