CASAL JOVE DE CORTARIU
Hola famílies!
Aquest any, a part del Casal d’Estiu de Cortariu volem oferir un espai per als joves, adaptat a ells i
a les seves inquietuds i necessitats. És per això que creem la secció Casal Jove de Cortariu, perquè
joves de 13 a 17 anys puguin treballar en diferents projectes tècnics i aprendre mentre s’ho passen
bé. Tocarem eines de fusteria, farem tasques de construcció, tecnologia, electricitat, pintura,
jardineria, tecnologia, etc. Cada setmana tirarem endavant un projecte en funció de les inquietuds i
ganes del grup.
Pels joves que facin l’horari complet del casal (mati + tarda) a la tarda es farà un acompanyament
de monitoratge que els servirà per agafar experiència en l’ofici i veure si volen seguir en aquesta
disciplina en un futur.
On es farà:
El punt de trobada serà a Cortariu, però ens desplaçarem pel poble de Pi o Bellver en funció del
projecte a desenvolupar. Arreglar zones infantils, pintar mobiliari, cuidar jardins públics, construir
nous elements, aplicar tecnologia en alguns àmbits com domòtica, models 3D, ús de drons… poden
ser alguns projectes que farem en col·laboració amb l’ajuntament.

A considerar:
A part del projecte setmanal a Cortariu disposem de piscina, que podrem gaudir, també de
diferents dispositius tecnològics i eines que veurem el seu funcionament, etc. Farem excursions i
visites a llocs interessants de la zona.
Igual que es proposa pel casal, cada dijous es proposarà fer una acampada amb sopar inclòs amb
els participants del Casal Jove de Cortariu perquè gaudeixin de l’experiència d’una manera
guiada.

Per si no ens coneixeu:
Cortariu - Cadí es va constituir l'any 1992 després d'uns anys de desenvolupar la seva activitat.
Fem intervenció socioambiental per aconseguir la conservació del medi ambient, mitjançant un
desenvolupament sostenible i el canvi social que l'ha de permetre.
Participem i desenvolupem projectes per unir la natura, la tecnologia i la societat i per poder assolir
aquests objectius gestionem la casa de colònies de Cortariu, Colònies Cadí, organitzem casals,
extraescolars, colònies escolars, tallers, formacions, etc. i participem en projectes científics en
l’àmbit del medi ambient i la geografia.
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PREUS
- Preus
40 €/setmana -> Matins (de 9:00-13:30)
90 €/setmana -> Matins (9:00 -13:30) + Tardes (de 13:30 - 16:30) amb dinar inclòs

Preus serveis acollida i puntuals:
Acollida matinal: 15€ / setmana o 5€ / dia
Casal matins puntual: 20€ / dia
Dinar + tarda puntuals: 15€ / dia

Preus acampada dijous:
Si ja feu casal matins + tardes aquella setmana: 40€ (inclou berenar, activitat tarda, sopar,
acampada, esmorzar mati i esmorzar mig matí)
Si feu casal de matins aquella setmana: 55€ (inclou dinar, activitat tarda, berenar, activitat tarda,
sopar, acampada, esmorzar mati i esmorzar mig matí)

Estem valorant la possibilitat d’oferir autocar pels trajectes
Bellver-Cortariu Cortariu-Bellver
Només ho tirarem endavant les setmanes que hi hagi prou demanda.
Preu: 5€ per trajecte
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COM FER LA INSCRIPCIÓ

1- Posar-vos en contacte amb nosaltres per saber la disponibilitat
636195113 (telèfon o whatsapp) hola@cortariucadi.org

2- Un cop us haguem donat disponibilitat, emplenar el formulari d’inscripció a l’enllaç
següent
https://forms.gle/dT5uewe7aGWwX28ZA
3- Fer el pagament de les setmanes inscrites
S'HA DE PAGAR UNA PAGA I SENYAL DE 20€ PER SETMANA INSCRITA PER RESEVAR PLAÇA
ABANS DEL 15 DE JUNY
(La resta es pot pagar abans de començar la setmana)
Si es cancel·len setmanes pagades no es retornarà la paga i senyal.
Es poden moure setmanes en cas de necessitat.
EL PAGAMENT S’HA DE FER AL NÚMERO DE COMPTE SEGÜENT O AL BIZUM SEGÜENT:

ES4001822143990201710997
636195113 o 676772812
Poseu el nom del nen/a de referència a la transferència i envieu justificant de pagament a
hola@cortariucadi.org o al whatsapp 636195113 (Nil)

4- Enviar la documentació que es demana al formulari d’inscripció:
Foto del nen/a
Foto llibreta de vacunes
Foto targeta sanitària
Foto informe mèdic (en cas d’intoleràncies i/o al·lèrgies)

Si teniu qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb en Nil 636195113 (també whatsapp) o
(hola@cortariucadi.org)

Aula de Natura i Tecnologia Cortariu – Cadí / G25270380 / www.cortariucadi.org / 636195113 (també whatsapp) / hola@cortariucadi.org

MATERIAL QUE CAL DUR

Recomanable portar roba còmode, calçat de muntanya i crema solar posada.
Cada dia en una motxilla petita d’excursió:
- Esmorzar (Venir esmorzat de casa i per mig matí dur entrepà i alguna peça de
fruita)
- Aigua (cantimplora o ampolla)
- Crema solar, mocadors, i qui es quedi a dinar raspall i pasta de dents
- Gorra o barret de roba
- Quadern de camp (llibreta petita) i llapis (per anotar les curiositats que es vagin
observant)
- Mascareta (si els protocols obliguen en algun moment a dur-la)

En una bossa a part (que anirà i tornarà cada dia):
- Banyador, tovallola i xancletes. (si et cal, taps i bombolleta)
- Bossa de la roba bruta o molla
- Una muda de recanvi
Pels dies de pluja (els dies de pluja, si plou poc, sortim fora):
- Jaqueta impermeable amb caputxa o “anorac”
- Pantalons impermeables (També pot ser una granota impermeable) - Botes d’aigua

Marqueu tota la roba i poseu-la amb els vostres fills perquè sàpiguen quina és la seva.
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PROTOCOLS DE PREVENCIÓ DAVANT EL COVID19
(Aquests protocols poden variar en funció de les circumstàncies temporals que ens indiquin des dels diferents
Departaments de la Generalitat)

GENERAL:
Els participants del Casal estaran organitzats en grups del nombre màxim de participants que
marqui la normativa del moment i aquests grups es mantindran durant tota la setmana. A cada
grup hi haurà els monitors necessaris que estaran amb ells en tot moment i no es canviaran en
tota la setmana, menys en situacions de força major que ho requereixin.
Cada dia els nens portaran la seva motxilla amb les seves coses i la deixaran al penjador. Cada
dia s’enduran a casa el seu material per poder-lo netejar i desinfectar. Hi haurà algun material que
podran deixar a les instal·lacions del casal durant tota la setmana.
Es desinfectarà la superfície del vàter i l’aixeta del lavabo cada vegada que s’utilitzi.
PROTOCOLS ARRIBADA:
Quan s’arribi al casal els pares deixaran els nens al pàrquing de la casa i els Monitors indicaran a
quina zona ha d’anar cada nen en funció de quin grup sigui el seu. Les famílies evitaran estar
gaire estona a l’arribada del casal, seran els monitors els que acompanyaran els nens a deixar les
seves coses. Si alguna família vol fer acompanyament els primers dies al seu fill/a que ens ho
comuniqui.
El primer que faran el participants a l’arribar serà de rentar-se les mans i es farà una comprovació
de símptomes i temperatura si el protocol ho requereix.
PROTOCOLS ACTIVITATS MATÍ:
Durant les activitats es faran propostes que evitin el contacte físic i es farà un rentat de mans a
mig matí.
PROTOCOLS SORTIDA 13:30:
Els participants i Monitors del Casal es prepararan el material que s’han d’endur i es rentaran les
mans abans de marxar a fer activitats. A les 13:30 els pares esperaran els nens al pàrquing i els
participants sortiran amb el seu Monitor.
PROTOCOLS DINAR:
A la 13:30, abans de dinar, els nens i nenes es rentaran les mans i després s’asseuran on els hi
indiqui el Monitor mantenint les distàncies de seguretat. Un Monitor servirà el menjar. A l’acabar
els nens deixaran els plats, gots i coberts on se’ls hi indiqui. Després de dinar tornarem a rentar
mans.
PROTOCOLS LLEURE TARDA:
Durant les activitats es procurarà fer propostes que evitin el contacte físic i es farà un rentat de
mans a mitja tarda.
PROTOCOLS SORTIDA 16:30:
Els participants amb els Monitors prepararan el material que s’han d’endur cap a casa i es
rentaran les mans abans de marxar del casal. A les 16:30 els pares esperaran els nens al
pàrquing de la casa i els participants sortiran amb el seu Monitor.
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Autoritzacions i condicions acceptades al formulari d’inscripció:
1. Realitzar les activitats físic-esportives especificades en el programa.
Cursa d’orientació, Rocòdrom, Banyar-se a la piscina, Anar d’excursió pel Parc Natural del Cadí-Moixeró, Tir amb arc...
2. Intervenir quirúrgicament o prendre qualsevol altra decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic, en cas
d’urgència.
3. Rebre petites cures i medicaments com analgèsics, antipirètics i antiinflamatoris, de formulació infantil per part dels
dirigents. Sempre i quant el metge d’urgències així ho especifiqui.

4. Usar un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat, en el cas de necessitar atenció mèdica.
S’intentarà posar en contacte amb la família abans de prendre qualsevol decisió.

5. Autoritzo a fer fotografies de grup on hi aparegui el nen/a que he inscrit i a distribuir les fotos en un grup tancat de
pares dels participants. Algunes d'aquestes fotografies podran sortir com a material promocional, publicitat, xarxes
socials... però sempre difuminades i/o on no s'apreciarà la cara del nen/a. (Enviar correu o whatsapp si es vol fer
alguna concreció en aquest punt)

6. Accepto i estic d’acord amb les condicions de la inscripció.
7. Accepto i estic d’acord amb les Condicions Generals especificades en el programa.
8. Autoritzo a rebre informacions relacionades amb les activitats de la casa de colònies al correu electrònic o per
whatsapp
Inscriure’s en aquest casal implica acceptar aquestes Condicions Generals:
Caldrà seguir les indicacions sanitàries i de prevenció contra el Covid19 que estipuli l'organització del casal. Aquestes
condicions podran anar variant al llarg de les setmanes de realització del casal.
Cal saber que circumstàncies imprevistes poden donar lloc a l’anul·lació de dies de casal.
No porteu roba nova, ni de marca, ni tampoc objectes de valor com rellotges, reproductors MP4, telèfons mòbils,
càmeres, iPods, PSP, etc….
Si porteu diners, es millor que els doneu al vostre monitor i que ell els administri.
L’organització no es fa responsable de la pèrdua, trencament o robatori dels objectes personals. No porteu
encenedors ni llumins.
Cal que marqueu la roba i les diferents peces. També podeu posar un llistat amb totes les coses que es porten a la
motxilla per assegurar-se de que hi són totes.
Es bo mirar les previsions del temps pels dies del casal abans d’acabar de fer la motxilla, per tal d’escollir més bé les
peces de roba i el calçat més adient
Recomanem fer la motxilla conjuntament nens/nenes amb pares/mares/tutors, per saber amb certesa que s’hi porta, on
es col·loca i per no deixar-se es.
Abans d’anar al casal feu una revisió als cabells dels vostres fills/es per si tenen polls i si fos el cas posar-hi solució.
Pel seu bon funcionament, s’han de respectar unes normes bàsiques de convivència i respecte a l’altre. En cas de
conflicte es gestionarà cada problemàtica particularment per tal de trobar la millor solució.
Tots els danys causats a les instal·lacions durant l’estada seran avaluats pels dirigents de l’organització, es posarà en
coneixement dels pares/mares/tutors del noi/a i s’hauran de pagar a l’acte.
Confidencialitat de dades
Les dades de caràcter personal que es facilitin al fer la inscripció quedaran guardades als arxius de l’Associació Aula de
Natura Cortariu Cadí, no se’n farà cap ús tret dels acceptats pels pares, mares o tutors a la inscripció. Els pares, mares
o tutors sempre podran exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades mitjançant una
comunicació escrita a l’organització.

Qualsevol comentari que es vulgui fer d'aquestes condicions podeu enviar un correu a
hola@cortariucadi.org o per whatsapp al 636195113
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