
 

 

Benvolgudes famílies, 

Com cada any, l’equip pedagògic i de monitoratge de Closques estem preparant amb             
molta empenta i il·lusió el Casal d’Estiu de l’escola L’Arenal de Llevant.  

En aquesta ocasió, degut a les mesures de distància de seguretat i d’higiene que ha               
establert el Departament de Joventut de la Generalitat per a les activitats d’estiu a              
causa del COVID19, hem hagut de reorganitzar el casal. 

Creiem que és necessari que us expliquem per endavant tots aquests canvis, a fi que               
les vostres expectatives i les dels infants, s’ajustin a la realitat que us trobareu i que                
sempre estaran destinades a prioritzar la seva seguretat. 

El primer dia que el/la participant comenci el casal haurà de portar signat per part               
del/de la seu/seva tutor/a una declaració responsable conforme l’infant reuneix els           
requisits de salut: absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la            
COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea... o amb qualsevol altre           
quadre infecciós), no convivents o contacte estret amb positiu confirmat o           
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors, calendari vacunal actualitzat          
(exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). Tots requisits per a           
la inscripció. En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que sigui              
valorada pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en            
determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la             
COVID-19 i es té coneixement en el context de pandèmia actual, de les circumstàncies              
i risc que comporta. 

El primer que serà diferent són les entrades a l’escola. Es faran de manera molt               
ordenada, guardant la distància de seguretat de 2 metres entre cada unitat familiar i de               
forma esglaonada en franges horàries de 10 minuts segons el grup al qual pertanyi              
el/la vostre/a fill/a, tenint en compte que cap acompanyant de l’infant podrà entrar dins              
de l’escola. 

Els grups seran de màxim 10 nens/es incloent el vostre i el seu/seva monitor/a              
referent.  

Un cop arribi el vostre infant li prendrem la temperatura per descartar que tingui febre i                
passarà a reunir-se amb el seu grup. Si al llarg del dia es detecta que un infant té                  
febre, informarem la família perquè el vingui a recollir i, mentre no arribi, hi haurà un                
monitor/a amb el nen/a, en un espai a banda de la resta d’infants. A la sortida del casal                  
s’informarà a les famílies del grup d’aquest infant que hi ha hagut un cas de febre.  

Tots els nens i nenes del casal estaran repartits en grups de 10 que no podran                
interactuar amb els altres grups. Dins del propi grup hauran de mantenir la distància de               
seguretat de 2 metres amb la resta de companys/es i el propi monitor/a. 



Per aquest motiu, totes les activitats que es faran al llarg del casal estaran              
organitzades pensant en aquesta distància de 2 metres i evitant el contacte físic entre              
ells/es, incloent-hi l’estona de l’àpat.  

Per assegurar el manteniment d’aquesta distància de 2 metres hi haurà supervisió            
constant dels passadissos i lavabos per part del monitoratge.  

Caldrà rentar les mans de manera continuada, mínim un cop cada 2 hores i cada               
vegada que s’entri o es surti d’un espai o es canviï d’activitat. 

En el cas que sigui imprescindible que un/a monitor/a s’apropi a un infant, tant el/la               
monitor/a com l’infant s’hauran de posar la seva mascareta. 

Cada infant haurà de portar de casa la seva mascareta, un estoig amb material escolar               
(per quan realitzem activitats de dibuix o manualitats) i una cantimplora, got o             
ampolleta d’aigua, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible, el contacte amb             
les pertinences de la resta de companys i companyes. Quan s’emprin materials            
comuns (com llibres, jocs de taula, joguines...) es netejaran i desinfectaran amb cada             
ús. Igualment, els espais que es comparteixin amb altres grups (de manera rotatòria)             
es ventilaran i es netejaran contínuament. 

Pel que fa a les sortides fora de l’escola, incloent la piscina, s’han de suspendre per la                 
dificultat de poder garantir la seguretat dels infants en aquesta distància de 2 metres.              
No obstant, restarem amatents als possibles canvis que es poden produir i si la              
Generalitat canvia les mesures de distància i higiene, es valorarà recuperar aquestes            
activitats.  

Malauradament, no es podran portar a terme ni la Nit al Casal, ni les portes obertes                
dels divendres, ja que són activitats incompatibles amb les mesures esmentades. 

Jugarem a les remullades i amb el supertobogan cada dia però de manera rotatòria i               
sempre tenint cura de mantenir els 2 metres de distància entre cadascú/una. 

La suspensió de les sortides no comportarà un descompte en el preu del casal degut a                
que una de les conseqüències de les mesures indicades per la Generalitat és el              
considerable augment del nombre de monitors i monitores necessaris per atendre els            
nens i nenes. De la mateixa forma, hem hagut de fer front a la despesa imprevista en                 
material de protecció, neteja i desinfecció (mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic,          
termòmetres, tovalloles d’un sol ús...). 

Per tal de fer entenedora i més propera aquesta nova organització, hem preparat una              
presentació de Power Point que us farem arribar per tal que la pugueu veure amb els                
vostres fills/es i parlar sobre el tema.  

Malgrat les dificultats que presenten aquestes mesures, tot l’equip de Closques farà el             
possible per oferir als nens i nenes un casal ben divertit i engrescador alhora que un                
acompanyament emocional en aquest moment tan diferent i complicat que ens està            



tocant viure. A l’equip de monitoratge comptem amb una psicòloga i una bona part de               
l’equip haurem fet la formació en higiene i seguretat que ens facilitarà la Generalitat. 

A dia d’avui tenim força participants inscrits, però n’hi ha molts que resten pendents              
d’enviar la documentació necessària (full d’inscripció omplert i signat i còpia de la             
targeta sanitària i carnet de vacunes) i que encara no han fet el primer pagament. Us                
recordem que és necessari haver enviat tant la documentació com el pagament per fer              
la reserva de plaça i que hi ha un mínim d’inscripcions necessàries per a poder portar                
a terme el casal. 

Atentament. 


