
COVID&19



Les activitats d’estiu es realitzaran
sempre tenint en compte el
protocol proporcionat per el
PROCICAT

Les entrades i sortides del casal es
faran per diferents entrades

Les activitats es faran en grups de
convivència i sempre amb
mascareta

En cas de confinament es tornarà
el 50% de l’import

Els grups es dividiran en diferents
espais/escoles del municipi
organitzats en petits grups i
entraran i sortiran per portes
diferents.

Es prioritzarà que el material sigui
d’ús individual, tant en les
activitats com en el moment del
dinar



Cada grup utilitzarà espais
diferenciats i no els compartiran
amb altres infants

Els espais es ventilaran 3 cops al
dia i es desinfectaran diàriament

En tot moment haurem de tenir la
mascareta posada. Obligatori a
partir de 6 anys i recomanable a
partir de 3. Excepte en casos
contraindicats

Es potenciaran els aprenentatges
relatius a l’educació emocional,
l’autoprotecció i els nous hàbits,
adequantBlos a les diferents
franges d’edat



INFORMACIÓ*PRÀCTICA

• En tot moment haurem de tenir la mascareta posada. Obligatori a partir de 6 anys i recomanable a
partir de 3. Excepte en casos contraindicats.

• Recordem que els familiars no poden entrar a les instal<lacions i en el cas d’esperar a fora hauran de
complir la distància de seguretat entre familiars (2m).

• S’estableixen diferents responsables de seguretat i higiene (1 cada grup d’edat). Aquests seran els
encarregats de fer complir les diferents mesures de desinfecció i seguretat entre infants/joves i
monitors/es.

• Cada grup de casal estarà format sempre per els mateixos infants/joves i un mateix monitor/a.

• A les entrades i sortides del casal s’establiran punts de comunicació entre famílies i monitors/es.



REQUISITS(PER(A(PARTICIPAR(EN(LES(
ACTIVITATS(DEL(CASAL

Els/les participants a les activitats han de complir els següents requisits per a preservar
la salut del grup.

7 Absència de malaltia i de simptomolgia compatible amb la COVID19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol quadre infecciós.

7 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomologia compatible
en els 14 dies anteriors.

7 Calendari vacunal actualitzat. Requisit per a la inscripció.

7 Els infants/joves amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels
serveis mèdics de manera individual, donat que són població de major risc enfront la
pandèmia.
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