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CASAL ESPORTIU UNIGIRONA. PROGRAMA DE VACANCES.  

 
L’Unigirona CB com a entitat organitzadora us dona la benvinguda al casal esportiu de juliol  i 

us agraeix un any més la vostra confiança.  

A continuació us detallem una sèrie d’informacions que poden ser del vostre interès. 
 

1. INSCRIPCIÓ.   
Heu d’emplenar un formulari d’inscripció amb l’autorització signada i amb el qüestionari 

sanitari. S’ha d’adjuntar fotocòpia de la targeta sanitària del servei de salut i llibre de vacunació. 

Important ho hem de tenir abans que els nens/es comencin l’activitat.  

Cap participant començarà l’activitat sense la documentació corresponent. 

 

2. ESPAIS. Farem servir el pavelló municipal de Fontajau,  Ribes del Ter, Parc de La Devesa, 

Vies Verdes tram Girona-Olot, nou parc públic de Domeny  i piscina municipal de La Devesa 

amb les seves pistes exteriors de tennis i pàdel.  

 

3. ENTRADES / SORTIDES.  
Feu el possible per complir els horaris de les activitats. Teniu 10 m. de cortesia. 

-Les entrades i sortides sempre, es faran  per la porta de baix amb el guarda de seguretat del 

Pavelló de Girona-Fontajau. 

-Si el vostre fill/a pot sortir sol, heu d’omplir l’autorització corresponent. 

-Igualment si ha de sortir/entrar,  abans/després de l’horari previst cal que ho comuniqueu per 

escrit als responsables del casal, així com a omplir l’autorització si ho farà sol. 

 

4. QUÈ CAL PORTAR.   
-Roba esportiva. pantalons curts i samarreta de màniga curta, gorra i mitjons. 

-Recomanable portar  motxil·la amb una muda esportiva de recanvi, per si es fan jocs d’aigua. 

-calçat  esportiu, (vambes). Eviteu en lo possible sandàlies, xancletes, ballarines. 

-Recordeu que no es poden portar diners, joguines, llaminadures... 

-Al matí han de portar esmorzar i aigua. 

-Sempre va bé, crema solar i loció antimosquits. 

-Dies de piscina i jocs d’aigua, cal que portin banyador, xancles, tovallola i crema solar.  

-Mòbils: pels nois/es més grans que venen sols i porten mòbil, és obligatori tenir-ho apagat 

durant la durada de l’activitat i guardat a la moxil·la. En casos necessaris, com recollida de 

notes, anar al metge, etc, s’ha de demanar permís al monitor del grup o coordinadora del casal. 

 

5. SERVEI DE GUARDA.   
Oferim servei de guarda de 8h a 9h del matí al pavelló, al mateix espai de l’activitat.  

El cost del servei tot el mes és de 60€ i de 4€ /dia puntual.  

També s’ofereix la possibilitat de quedar-se tardes puntuals, el cost del servei és de 8€/tarda. 

El pagament s’haurà d’efectuar a la coordinadora en el moment de contractar el servei. 

 

6. SERVEI DE MENJADOR.   
-Es prepararà  un espai de menjador  al Hall Nord del pavelló.  Dos torns de menjador. 

-L’empresa proveïdora és Catering Vilanova SL. www.cateringvilanova.com . S’adjunta menú. 

-Si algun dia voleu fer servir el servei de menjador de forma esporàdica ho podeu comunicar el  

mateix dia a primera hora  i fer efectiu el pagament,  el preu es de 9€/dinar. 

-En cas d’al·lèrgia o intolerància alimentària, cal que ens ho feu saber a través del qüestionari 

sanitari i no està de més que aviseu personalment a la coordinadora del casal.  

http://www.cateringvilanova.com/


                                                       

www.unigirona.cat                                                                                   972 64 78 66 

 

7. PISCINA.    
Farem servir la piscina municipal de La devesa, el desplaçament entre pavelló i piscina serà a 

peu a través del pont peatonal de Fontajau i La Devesa, (10 minuts). La piscina disposa d’un 

socorrista municipal. Tots els grups van acompanyats en tot moment pels respectius monitors, 

alguns d’ells amb el títol de socorristes. Els dies previstos de piscina son aquests:  

 

Activitat Dies Hora Places Observacions 
Casal de Lleure i 

Esport de Fontajau 
Dilluns dia 09, 16, 

23 i 30  de juliol 
De 12:00h a 

12:55h 
150 

El primer dilluns dia 02 

no hi ha piscina 

 

 

8. SALUT 

El casal té contractada una assegurança de responsabilitat civil i una altra d’atenció mèdica en 

cas d’accident  en el transcurs de l’activitat amb Allianz.  L’assegurança cobreix la primera  

visita i atenció sanitària a un centre mèdic (també intervencions quirúrgiques si fos necessari). 

El posterior seguiment correspon als pares a través de SS o les seves pòlisses de salut privades. 

El centre mèdic concertat per l’assegurança és:  

Clínica Girona, C/ Joan Maragall, 26,  17002   Girona  972 210 400 

El nostre protocol en cas d’accident, és el següent:  

-Primera atenció per part dels responsables de salut de l’activitat, (un fisio i una estudiant 

d’infermeria), que faran una primera exploració i valoraran el procediment a seguir . 

-comprovació de la fitxa sanitària corresponent, estat de salut, medicacions, al·lèrgies, altres. 

-En cas que considerem que es requereix el trasllat a un centre mèdic, es trucarà als telèfons que 

ens heu facilitat en el qüestionari sanitari. 

-Si no es trobés a ningú o no poguéssiu venir,  trucaríem  al 112 per sol·licitar assistència i 

procediríem al trasllat de l’accidentat al centre mèdic més proper, Hospital Josep Trueta. El 

nen/a sempre aniria acompanyat per personal del casal-campus. 

-Si veniu a recollir el nen/a  personalment, podeu escollir a quin centre portar-lo. 

-En el cas que es consideri un accident greu, es trucarà directament al 112 i a continuació 

s’informarà als pares. 

En principi no es subministrarà cap medicament en horari de casal, si fos estrictament necessari 

cal que ens signeu una autorització per escrit, especificant medicament, horari, dosi, etc. 

Aquest any és important que ens feu arribar el llibre de vacunes, degut al cas de diftèria a Olot 

de fa uns anys.   

Si algun nen/a no està al corrent del Pla de vacunació continuada, es recomana que ens ho feu 

saber als responsables, Per tant, en el cas que aparegués algun brot de malaltia infecciosa 

sabríem qui està vacunat i qui no. 

Atenció però: no exigim que estiguin al dia en el seu Pla de vacunació; per tant, per entrar a les 

activitats del programa de l’Ajuntament de Girona no és condició el fet d’estar al dia en el 

calendari de vacunacions sistemàtiques. 

 

9. PLANNING ACTIVITATS 

8’50h-9h:        entrada 

9h-11h:           1r block d’activitats 

11-11’30h:     esmorzar 

11’30-13h:     2n block d’activitats. 

13h:                 sortida inscripció matins. 

13h-14’15:     1r torn de menjador. Lloc lliure. 
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14,15h-15h.    2n torn de menjador. Ludoteca, ping pong, jocs de taula. 

15h:                 sortides / entrades. 

15-17h:           activitat de tarda. Sortides. 

El divendres dia 6 de juny, hi ha prevista la preparació del partit de bàsquet Gasol vs Gasol, 

estem pendents dels espais disponibles per l’ús de la instal·lació. 

 

10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

-Sortides en BTT. 

En el transcurs del casal proposarem alguna sortida en BTT, de durada i dificultat en funció dels 

grups d’edat. Sempre és una activitat voluntària i comunicada amb anterioritat. 

-A partir dels 11 anys, realitzem algunes sortides llargues per la via verda Olot-Girona i també 

recorreguts tipus Domeny-S Gregori-Bescanó-Girona. 

-Els més petits, fan recorreguts al voltant de la devesa, Ribes del ter, circuits d’habilitats, camí 

per darrera del Trueta fins Pont Major. 

El casal disposa d’una vintena de bicicletes de diferents mides, cascs i armilles. Si en teniu i 

podeu transportar-la, és recomanable que porteu la vostre bici i el casc de casa, perquè els 

nens/es es trobin més còmodes a l’hora de realitzar l’activitat. Si teniu problemes logístics 

utilitzaran el material del club.  Les bicicletes es poden deixar a 1a hora per la porta posterior 

del magatzem i recollir a última hora del dia pel mateix lloc. Es recomana fer una revisió a les 

bicicletes abans de començar l’activitat.  

-Altres activitats:  

Bàsquet en cadira de rodes a càrrec del Mifas. 

Tobogans d’aigua /paint ball / gimcanes/ curses d’orientació. 

Activitats dirigides: zumba, cross fit. 

Tallers i manualitats, pels grups més petits. 

Aquest any no hi haurà inflable!! 

 

11. PERSONAL 

La direcció està a càrrec d’en Xavi Fernàndez, director de lleure  i màster en gestió esportiva per 

la Universitat Pompeu Fabra. 

La coordinadora aquest any serà la Noemí Jordana exjugadora i llicenciada en magisteri 

d’educació especial. Aquest any  no hi serà la Maria Ovide, per qüestions de salut.  

El ratio és de 10 inscrits/dirigent. Els grups dels nens més petits reforçats amb pre-monitors. 

El personal són titulats en lleure, llicenciats en CAFE, graus en educació infantil i primària, 

treballadors d’empreses d’activitats extraescolars i menjadors escolars, complint la normativa 

del decret 267/2003 que regula les activitats d’educació en el lleure amb menors d’edat. 

 

12. AMPLIACIONS D’INSCRIPCIÓ 

Si ho desitgeu podeu ampliar horaris d’inscripció al casal. En aquest cas s’han de realitzar els 

canvis oportuns i efectuar el pagament en el moment del canvi.  

 

13. CONTACTE I ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 
Per atendre les famílies, ens trobareu a la porta d’accés a les entrades i sortides de l’activitat, a 

les 9h, 13h, 15h i 17h.    Pavelló de Girona-Fontajau: 972 226 136   oficines Uni: 972 483 979  

Coordinadora:   Noemí Jordana         617318670    nojorbo@yahoo.es   

Director:          Xavi Fernández: 607 84 59 11   direccio@unigirona.cat 

Posarem un tauler d’anuncis a l’entrada del pavelló on us anirem informant de temes puntuals. 

Blog amb informació específica del casal:      unigironaestiu.wordpress.com                                                                                                                                                                                                                                         

MOLTES GRACIES.                       
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