Casal d’estiu 2020
“VIATGE AL CENTRE DE LA TERRA”

Organització
Entrades:
o El coordinador obrirà la porta a les 08:45 h
o

Els monitors estaran a la pista amb cartells de colors, diferenciats per cada grup.

o

La porta d’entrada serà la més propera al pavelló d’infantil (la que no té timbre).

o

La porta principal (la que té timbre) es deixarà com a porta de sortida.

o

A l'hora d'entrar els familiars deixaran al nen a la porta i no entraran a l'escola. Es farà
una fila, mantenint la distància de seguretat, pel costat esquerre, el més a prop de la
tanca en direcció al parc.

o

En el cas, que s'hagi de parlar amb la família hauran d'esperar fora del recinte escolar,
fins que totes les famílies hagin marxat per poder parlar amb total seguretat.

Sortides:
•

La porta s’obrirà a les 13:15 h per facilitar les recollides i evitar aglomeracions.

•

Els monitors estaran a la pista amb tots els infants.

•

La porta d’entrada serà la més propera al pavelló d’infantil (la que no té timbre).

•

La porta principal (la que té timbre) es deixarà com a porta de sortida.

•

A l'hora de la recollida els familiars recolliran a l’infant a la porta i no entraran a l'escola.
Es farà una fila, mantenint la distància de seguretat, pel costat esquerre, el més a prop
de la tanca en direcció al parc.

•

En el cas, que s'hagi de parlar amb la família hauran d'esperar fora del recinte escolar,
fins que totes les famílies hagin marxat per poder parlar amb total seguretat.

•

La sortida a les 15 h es farà per la porta principal. Els pares no entraran a l’escola.

Per recollir als infants cal estar al llistat de persones autoritzades. En cas de no ser-hi, cal
comunicar qui recollirà al nen/a la Coordinadora, indicant nom i DNI.
Els alumnes que marxin sols hauran de portar l’autorització corresponent.
És convenient donar avís al coordinador, de la no assistència dels participants, així com d’altres
anomalies.
Les ampliacions del Casal s’hauran de comunicar abans del dimecres de la setmana anterior.
L’organització per necessitats tècniques i /o climàtiques, pot modificar les activitats, o els
recorreguts d’aquestes. Sempre que sigui possible s’avisarà amb prou temps.
El nivell de comunicació serà mitjançant notes informatives i cartells a l’entrada.
Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al següent número de telèfon del coordinador:
670646868 (David de Paido).
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QUÈ CAL PORTAR AL CASAL?
-

Documentació (El primer dia del casal es lliurarà al coordinador/a del casal)
•

Fotocòpia de targeta Sanitària

•

Fotocòpia de Cartilla de vacunació

•

Autorització participació

•

Declaració responsabilitat

-

Esmorzar

-

Roba de recanvi (P3-P4)

-

Ampolla d’aigua

-

Crema Solar

-

Gorra (obligatòria per estar al pati)

-

Mascareta una amb un sobre de paper (la que farem servir) i una de recanvi en una bossa
de plàstic.

-

Estoig escolar (a partir de 1r curs escolar) amb: Llapis, Goma d’esborrar, Maquineta per
punta, Regla, Tisores i Colors/retoladors.

Protocols durant el casal:
 Unitats de convivència, 1 monitor amb màxim 10 infants. No s’ajuntaran
amb altres grups.
 Check list de símptomes per part de les familíes abans del casal.
 Pressa de temperatura abans d’entra al casal, per part del coordinador. Si
l’infant presenta o ha presentat algun símptoma o la seva temperatura és
igual o superior a 37.3ºC, NO podrà incorporar-se o haurà d’abandonar
l’activitat
 Rentat de mans sistemàtic abans i després dels Jocs, del Canvi d’activitat,
de Tossir, d’anar al WC i del Dinar.
 La mascareta s’utilitzarà en infants a partir de 3 anys i pot ser quirúrgica
o higiènica. Es farà servir sempre que no es pugui mantenir la distància de
seguretat.
 El monitor portarà sempre la mascareta i en les activitats s’evitarà
sobretot que els infants s’apropin els caps i la part superior del tors.
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Davant d’un cas sospitós:
1. A l’infant amb símptomes se li posa una mascareta quirúrgica i se’l separa de la resta de
companys/es.
2. Els infants de la seva unitat de convivència i la persona monitora del grup completaran la
jornada al casal, mantenint la separació amb la resta de grups.
3. El dia següent, els infants de la unitat de convivència (i la persona monitora d’aquell grup) es
quedaran a casa en espera de resultat.
4. A l’arribada del resultat:
a. Si és negatiu (descarta la COVID-19), els infants (i la persona monitora del grup)
poden reprendre l’activat de lleure.
b. Si és positiu (confirma la COVID-19): caldrà seguir les indicacions dels serveis sanitaris
(els infants de la unitat de convivència i la persona monitora del grup hauran de seguir en
quarantena fins a completar 14 dies).

Què cal portar?
Jocs d’aigua

Diàriament

Roba i calçat còmode

Xancletes agafades al peu

Motxilla petita amb: Cantimplora o ampolla
d’aigua

Banyador

Esmorzar
Crema solar
Gorra
2 Mascareta (1 de recanvi)
Muda recanvi (P3 i P4)

Crema solar
Tovallola

