
CASAL DE LLEURE 2021 (AGOST)

BON DIA!!!

El dilluns 2 d’agost comença el mes d’agost del casal de lleure i en tenim moltes ganes!!!!!!

A continuació us detallarem el funcionament del casal d’aquest estiu, adaptat a les mesures del Protocol específic de la Direcció General de
Joventut i el PROCICAT.

1. Es realitza a l’Escola Joana d’Empúries.

2. Us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de les següents vies:

Correu: xots.estiu@gmail.com

Telèfon: 679 066 410 (operatiu en horari de casal, de 8.00 h a 17.00 h)

3. Els infants s’agruparan en grups de convivència, per tal de garantir la traçabilitat de cada participant. Cada grup de convivència tindrà
assignat un nom que els vostres fills/es sabran el primer dia.

4. Les programacions es penjaran setmanalment els divendres a la tarda 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 grup de convivència dels vostres fills/es.
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.

5. Les entrades i sortides es realitzaran en dos accessos diferents que estaran senyalitzats amb un cartell (indicades a la imatge de
continuació), per tal d’evitar l’aglomeració de persones. Us demanem que tant a l’entrada com a la sortida respecteu la distància física
entre totes les persones i porteu la mascareta posada correctament.
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6. Abans de portar el nen/a al casal és important que us assegureu que no presenta cap símptoma compatible amb la
COVID-19 (consulteu el document que teniu a continuació amb el llistat de comprovació de símptomes), ja que si en
presenta no podrà accedir al casal.

7. 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.
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8. Cada participant diàriament necessitarà portar:

a. Mascareta higiènica (de tela) o quirúrgica (obligatòria per a totes les persones majors de 6 anys).
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).
g. Calçat còmode i tancat.

9. Cada participant 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

10. A partir de 2n es faran activitats que requeriran el desplaçament en bicicleta. És imprescindible que porteu el casc. La bicicleta es
podrà deixar al casal.

11. Aquest any no hi ha possibilitat de fer menjador de manera esporàdica.

ENS VEIEM AL CASAL!!!!!
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