
 

EAS ‘20 - COVID 19 
 
 

1. Participants EAS ‘20 
 

● CASAL  250 persones (60 internes + 80 C.O. + 110 externes) 
● FUTBOL  40/50 persones 
● BÀSQUET  50/60 persones 
● S.E.A  30 persones 

 
 
2. Monitors  

 
Els monitors seran persones adultes, com a mínim el 60% de monitoratge seran titulats              
en el món del lleure i un 40% majors d’edat. 

 
 
3. Ràtio  

 
Segons el departament les ràtios han de complir un monitor adult (60% titulats) per a               
cada 10 infants i joves. Des de la direcció de l’EAS apostem per doblar aquesta ràtio per                 
tal d’atendre millor als infants i joves i vetllar per la seguretat de tothom. Els nostres                
grups estaran formats per 2 monitors per cada 10 infants o joves. 
 
 
4. Horaris 

 
08:30h - 14:00h  
 

● Entrades flexibles per grups de convivència a les 08:30, 08:40, 08:50 i 09:00             
(segons grups de convivència) 

● Sortides flexibles per grups de convivència a les 13:30, 13:40, 13:50 i 14:00             
(segons grups de convivència) 

● Higiene amb revisió del monitor a cada entrada 
● Rentar mans cada hora 
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5. Menjador, acollida permanències 
 
No és realitzaran serveis d’acollida o permanències degut a les mesures protocolàries            
d’entrades i sortides. 
El servei de menjador està suspès fins a nova ordre. 
 
 
6. Activitats ofertades 

 
● CASAL 1r EP a 3r ESO  
● T. FUTBOL 1r EP a 2n ESO  
● T. BÀSQUET 1r EP a 2n ESO 
● S.E.A. 1r ESO a 2n BTX 

 
 
7. TECNIFICACIONS 

 
Les nostres propostes esportives no es podran dur a terme en format campus però estan               
adequades al desenvolupament tècnic de cada pràctica esportiva. 
Cada jugador disposarà del seu material específic per a la realització dels exercicis             
(pilotes, cèrcols, conos,...) 
 

● Futbol: L’equip de coordinació i monitoratge de la Tecnificació de Futbol està            
format per entrenadors del C.E. Salesians i del C.E. Mataró. Estan preparant un             
munt de propostes per a que els futbolistes recuperin el toc i el millorin. 

● Bàsquet: L’equip de coordinació i monitoratge de la Tecnificació de Bàsquet està            
format per entrenadors del C.E. Maristes Valldemia, del C.E. Salesians i de la             
U.E. Mataró. Plegats treballem per oferir la millor qualitat en les nostres propostes             
i garantitzar la millora partint del joc. 
 

 
8. SUMMER TIME by S.E.A. 

 
La direcció de l’acadèmia d’anglès de l’escola està confeccionant un estiu a l’anglesa!             
Partint d’activitats lúdiques i divertides faran que els i les joves raonin en anglès al llarg                
de tot l’estiu i creant un ambient molt agradable i propici per a la pràctica de la llengua                  
anglesa. Cinefòrums, Speakings, Readings, Vocabulary,... ens esperen aquest Estiu al          
Summer Time! 
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9. ACTIVITATS CASAL 

 
 

1a FRANJA BON DIA EMOCIONAL 

2a FRANJA CÀPSULA D’ESTUDI (Anglès/Estudi)  

3a FRANJA ESMORZAR  

4a FRANJA PISCINA 

5a FRANJA ITINERARIS 
 
*La distribució de les franges no serà aquesta durant l’horari d’Estiu. 
 
 

9.1. CÀPSULA D’ESTUDI 
 

● ANGLÈS: Els infants seran atesos per monitors amb experiència en la llengua            
anglesa i disposaran d’un ventall d’activitats lúdiques i divertides. 

● AULA D’ESTUDI: Recomanat per als infants i joves que tenen pendent alguna            
recomanació educativa per aquest estiu. L’equip de monitors/es prepararà també          
activitats educatives amb un tarannà més lúdic per reforçar aquesta estona.  

 
 

9.2. ITINERARIS CASAL 
 

● EXPRESSIÓ CORPORAL (ball, danses, interpretacions, moviments,...) 
● EXPRESSIÓ MOTRIU (jocs corporals, esports, malabars,...) 
● EXPRESSIÓ ARTÍSTICA (manualitats, modelatge, pintura,... 
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10. GRUPS DE CONVIVÈNCIA 
 
Els grups de convivència estaran formats per 10 infants/joves + 1 monitor responsable +              
1 monitor voluntari. Es treballarà en petits grups de convivència de 10 persones, encara              
que l’activitat pugui tenir més participants. La ràtio serà d’un monitor/a cada 10             
infants/joves a més d’una persona de suport en cada grup. Els nostres alumnes seran              
atesos per a monitors/es supervisats per un equip directiu titulat i amb experiència. 
Aquests grups romandran units al llarg de les setmanes que dura l’Estiu als Salesians i               
seran tancats. 
 
 
11. Protocols i mesures preventives 
 
Des de la direcció de l’EAS juntament amb la direcció de l’escola s’han establert un               
seguit de protocols i mesures preventives a partir de les mesures que han arribat des               
dels departaments de Sanitat, Educació i Joventut. 
 
Podeu consultar-l’ho al següent enllaç: 
 
PROTOCOL COVID-19 
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https://mataro.salesians.cat/wp-content/uploads/2017/03/Protocol-EAS2020.pdf

