
INFORMACIÓ FAMÍLIES 

ENTRADES I SORTIDES  

Les entrades i sortides del casal es farà de forma repartida per grups d’edats, en aquest cas, 

utilitzarem dues portes del centre educatiu per evitar aglomeracions. Aquestes portes estan situades 

al pati gran amb una separació òptima.   
 

ENTRADES 9:00h 

Infantil (porta costat gimnàs) 

1r, 2n i 3r (porta pati) 

4t, 5e i 6e (porta pati) 

SORTIDES 13:00h 

Infantil (porta costat gimnàs) 

1r,2n i 3r(porta pati) 

4t, 5é i 6é (porta pati)

 

Servei d’acollida i menjador: S’entrarà i es sortirà per la porta principal, tocant el timbre i 

acompanyant al nen o nena fins al menjador o recollir-lo al menjador.  

 

A l’arribada, les famílies hauran d’ensenyar i confirmar el llistat de comprovació de 

símptomes(Annex1)  al monitor corresponent que hi haurà a la porta. A continuació, els infants 

s’hauran de netejar les mans i guardar la mascareta a la motxilla (es recomana que cada nen o nena 

la porti identificada), i tot seguit, deixaran les seves coses.  A la sortida, tots els infants es posaran la 

seva mascareta i es rentaran les mans abans de sortir del casal. 

 

Rentat de mans 

Caldrà un rentat de mans habitual  a l’arribada i a la sortida dels infants, l’inici i al final de cada 

activitat, abans i després d'anar al lavabo, després de mocar-se, tossir o esternudar i, abans i 

després dels àpats. Per fer-ho més dinàmic i visible, als punts de rentat enganxarem imatges dels 

passos a seguir per a un bon rentat de mans. 

Per evitar aglomeracions, s’habilitarà diversos punts per rentar les mans, sobretot per les entrades i 

sortides.   Punts de rentats de mans:  

Grup infantil: menjador                Grup inicials: lavabos porxo             Grup superiors: vestidors gimnàs 

 

Cal portar cada dia de Casal: 

• Roba, calçat còmode i la samarreta del Casal. 

• Esmorzar i beguda. 

• Tovallola, gorra, banyador i xancletes. 



Ús de la mascareta 

En la realització d’activitats a l’aire lliure no és necessari l’ús de mascaretes si es mantenen les 

distàncies de seguretat.  

 

S’utilitzaran mascaretes en el cas que no sigui possible aquest manteniment de la distància, com per 

exemple en el cas d’ús de transport o en el cas de necessitar fer una atenció envers 

l’infant/adolescent que trenqui aquesta distància mínima (per exemple per tal de dur a terme una 

cura l’ús de la mascareta serà obligatori per a totes les persones que hi intervinguin).  

Nosaltres, en tindrem unes quantes mascaretes de recanvi per tots aquells que la perdin, trenquin, 

se’ls hi caigui o es faci malbé.  

 
Distància de seguretat  
 
 El distanciament físic és de 2 metres entre totes les persones que participen de l’activitat.  

 Es realitzaran activitats afavorint l’aire lliure, és a dir, els patis, el porxo i espais naturals o oberts 

del poble, com poden ser l’areny del molí, parcs o places. Sempre evitant el contacte físic entre 

infants i monitors.     

Espais designats d’esmorzar per grups:  

Grup infantil: pati infantil                Grup inicials: porxo               Grupo superiors: porxo gimnàs 

 

Llistats de comprovació de símptomes  

Diàriament caldrà comprovar l’estat de salut dels participants per garantir que poden participar de 

les activitats amb seguretat per a ells i per a la resta de persones del seu entorn. Es facilita un 

“check-lists” (Annex 1) per a la ràpida identificació de símptomes. Aquesta, s’haurà d’ensenyar 

diàriament a l’entrada del casal.  

 

IMPORTANT: Portar el primer dia de casal signada la declaració de 

responsable d’acceptació de condicions de participació, obligació 

d’informació i consentiment informat signat. (Annex 2) 

 



Pas 1: mulleu-vos les mans amb aigua 

Pas 2: apliqueu prou sabó per cobrir les mans humides 

Pas 3: fregueu totes les superfícies de les mans, incloses la part posterior de les mans, entre 

els dits i les ungles almenys 20 segons 

Pas 4: esbandiu bé les mans amb aigua corrent 

Pas 5: eixugueu les mans amb un drap net i sec, una tovallola d’un sol ús o assecador de mà. 

Indicacions abans de sortir de casa  

Les famílies han de dur a terme una comprovació de l’estat de salut dels seus fills i filles abans de 

sortir de casa. Per a poder assistir a les activitats programades cal que:  

• L’Infant o adolescent no presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós4.  

• No hagi tingut contacte amb convivents o contactes estrets amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  

 Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 

hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de 

simptomatologia compatible. 

 Rentat de mans sistemàtic. Els infants i adolescents han de conèixer i practicar la tècnica del 

rentats de mans efectiu (OMS, 2020):  

 

Mocadors de paper i gel hidroalcohòlic.  

Es recomana que tots els infants portin mocadors de paper, amb la indicació de no reutilitzar-los i 

llençar-los a la brossa després de fer-ne ús. Els nens i nenes ≥ 8 anys i adolescents poden portar una 

ampolleta de gel hidroalcohòlic d’ús individual.  



ALGORISME D’ACTUACIÓ DAVANT UN POSSIBLE CAS DE COVID 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRANT HORARI  
 

HORARI GRUP DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
9:00 A 9:15 ENTRADA 

 

 

9:15 A 10:15 

INFANTILS Robòtica 

Piscina 

Robòtica Esports 
Som  

artistes 

 
INICIALS 

Jocs  

d'anglès 

Som  

artistes 
Esports Esports 

 MITJANS  

 SUPERIORS 
Esports Esports 

Competició 

atletisme 
Robòtica 

 10:15 A 10:45 ESMORZAR 

 

10:45 A 12:00 

INFANTILS Racons 

Piscina 

Ball 
Jocs  

d'anglès 

Jocs  

d'aigua 

 
INICIALS Robòtica Robòtica 

Jocs 

tradicionals 

 MITJANS  

 SUPERIORS 
Ball 

Jocs  

d'anglès 

Relaxació / 

reflexió 

 

12:00 A 13:00 

INFANTILS 
Jocs  

d'aigua 
Piscina 

Jocs  

d'aigua 

Jocs  

d'aigua 
Enigma de 

 la setmana 

i exposició  

de grups 

 
INICIALS Ball 

Jocs  

d'aigua 

 MITJANS  

 SUPERIORS 
Robòtica 

Som  

artistes 
Jocs 

 - El dia que toca piscina hauran de portar el banyador posat de casa.  

 

 

 

 Falten afegir activitats que estan 

pendents de confirmació.  

 

 

 

 

SORTIDES I TALLERS 

   Divendres 10 de Juliol Areny del moli (tots) 

Divendres 17, taller educació vial. Tothom 

amb bicis i patins  

Dilluns 20 de juliol Casalet (infantil i inicials) 

Divendres 24 de juliol sortida conjunta al parc amb 

gimcana (tots) 

Divendres 31 de Juliol festa fi de curs 


