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BON DIA!!! 

El dimecres 1 de juliol comença el casal d’estiu de lleure i en tenim moltes ganes!!!!!!  

Aquest any, ens hem adaptat a les mesures del Protocol específic de la Direcció General de Joventut i el PROCICAT. Per aquest motiu, us 

volem donar les següents indicacions sobre el funcionament del casal d’aquest estiu: 

1. Els infants s’agruparan en grups de convivència, per tal de garantir la traçabilitat de cada participant. Cada grup de convivència viurà en 

un planeta diferent i tindrà assignat un nom i un color que els vostres fills/es sabran el primer dia.  

 

 

 

 

2. Les programacions es penjaran setmanalment els divendres al matí al taulell que trobareu als diferents accessos del casal i a la pàgina 

web www.estiucastello.cat. De manera que cada divendres tindreu disponible la programació de la següent setmana. És important que 

sapigueu el nom i el color del planeta del grup de convivència dels vostres fills/es, ja que no hi haurà el nom del curs, sinó el nom del 

grup en el qual pertanyen.  

La programació de la primera setmana del casal la tindreu disponible el dia 1, quan sapigueu el nom del grup de convivència. El primer 

dia no necessitareu cap material específic a part del que us demanem a continuació en aquest document.  
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3. Les entrades i sortides es realitzaran en diferents accessos, per tal d’evitar l’aglomeració de persones. Cada grup de convivència tindrà 

un punt de trobada. El primer dia hi haurà diferents monitors/es a l’exterior guiant-vos en les diferents entrades. Us demanem que tant a 

l’entrada com a la sortida respecteu la distància física d’1,5 metres entre totes les persones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De P3 a 1r 

De 2n a 4t 

Menjador 

De 4t a 6è 
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4. Cada matí us haureu de dirigir al punt de trobada del grup de convivència dels vostres fills/es. Allà us esperarà el monitor/a 

del grup i l’haureu d’informar, de manera oral, de l’absència de símptomes del o la participant (consulteu el document que teniu a 

continuació amb el llistat de comprovació de símptomes). És important que us assegureu que no presenta cap símptoma dels que hi 

ha a la llista, ja que si en presenta no podrà accedir al casal. Tingueu en compte que heu de prendre la temperatura cada matí (a 

partir de 37,5 graus ja es considera febre).  

De P3 a 2n han de venir acompanyats i ha de ser l’adult el que informi de l’absència de símptomes. A partir de 3r podran ser els 

infants mateixos els que n’informin als seus monitors/es.  

 

5. Caldrà que els i les tutores legals dels infants ompliu i firmeu el document de “Declaració de responsable en relació amb la situació de 

pandèmia generada per la COVID-19” (que trobareu a continuació) i ens el porteu el primer dia del casal.  

 

 

6. Davant l’aparició d’un cas amb simptomatologia compatible amb la Covid-19, s’aïllarà l’infant en qüestió i la direcció del casal es posarà 

en contacte amb la família. S’informarà al centre d’atenció primària (CAP) i s’activarà el protocol sanitari corresponent.  

 

7. És obligatori que cada nen/a diàriament porti a dins la seva motxilla: 

a. Mascareta higiènica (de tela) o quirúrgica. 

b. Bosseta per guardar la mascareta (que no sigui de plàstic). 

c. Esmorzar. 

d. Aigua.  

e. Gorra.  

f. Crema solar (recordeu també portar-la posada de casa).  
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8. Cada nen/a haurà de portar el primer dia el següent material, per tal de deixar-lo al casal: 

o Camiseta blanca. 

o Caixa amb muda de recanvi (només els cursos de P3, P4 i P5).  

o Estoig amb: 

 Llapis 

 Goma 

 Colors 

 Tisores 

o Full de declaració de responsable firmat (el trobareu a continuació).  

 

9. A partir de 3r es faran activitats que requeriran el desplaçament en bicicleta. És imprescindible que porteu el casc. La bicicleta es podrà 

deixar al casal. 

 

 

10. Recordeu que aquest any no hi haurà possibilitat de fer acollida o menjador de manera esporàdica. 

 

11. Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a xots.estiu@gmail.com. 

ENS VEIEM AL CASAL!!!!!! 

mailto:xots.estiu@gmail.com
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DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA 

GENERADA PER LA COVID-19 
 

 Declaro sota la meva responsabilitat:  

 

Que soc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les 

circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat d’educació 

en el lleure, en la qual en/na ...................................... participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i 

l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació 

a la pandèmia durant l'activitat.  

 

Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions 

necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb simptomatologia compatible 

amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.  

 

Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per en/na ...................................... per als 

dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents.  

 

Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut d’en/na 

...................................... compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de 

l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.  

 

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, en/na ...................................... compleix els 

requisits de salut següents:  

 

Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

 

No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb 

una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.  

 

Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:  

 

Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació 

en l’activitat.  

 

Nom i cognoms, DNI i signatura pare/mare o tutor/tutora  

 

 

 

Data i localitat 
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