
MESURES COVID-19
C A S A L  D ’ E S T I U  M O N A L C O

 i el Departament 
Sempre seguirem i tindrem en compte totes les mesures de
seguretat establertes per 
de Joventut i temps lliure.

Cal que per la salut i la seguretat de tots i totes, aquestes
directrius es mantinguin fora de l'horari de casal..

En cas que un familiar (pare o
mare) no es trobi bé o estigui
en espera dels resultats d'una
PCR, si us plau, NO porteu els
vostres fills al casal. 

Els alumnes NO poden assistir
al casal amb cap sospita o
símptoma compatible amb la
Covid-19.

Si teniu sospita de ser un
contacte estret d'un positiu, NO
porteu l'alumne al casal fins a
tenir màxima seguretat.

Cal fer ús de mascareta en tot
moment.



COM HO FAREM?

GRUPS DE CONVIVÈNCIA

Els grups de convivència tindran una baixa interacció amb d’altres

grups de convivència de la resta del casal. Cada grup sempre

tindrà el mateix monitor/a com a referent i els mateixos espais.

ESPAIS

S'intentarà realitzar totes les activitats als patis exteriors, excepte

en cas de pluja. Aquests estaran distribuïts i organitzats, perquè

cada grup tingui sempre la seva zona de joc. 

ABANS

Declaració responsable coronavirus del pare, mare o tutor/a

legal (Covid-19). 

Fotocòpia de la Targeta sanitària.

Fitxa mèdica*

Autoritzacions.*

Full d'inscripció.*

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Sense aquesta ducumentació no s'admetrà cap infant al casal. 

Tot ho podeu descarregar de la pàgina web de l'escola.
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*Es troben en el mateix documnet a la pàgina web. 



DURANT

PREVENCIÓ

- ÚS DE MASCARETES  (Obligatòria a partir dels 6 anys).

-  RENTAT DE MANS SISTEMÀTIC.  Constant i amb sentit comú.

- Prendrem la temperatura cada dia a l'entrada.

REQUISITS PER ASSISTIR A L'ESCOLA

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19.

- Que no siguin o hagin estat positius o en contacte estret amb

positius per la COVID-19 durant els 14 dies anteriors.

ENTRADES I SORTIDES

- Les entrades i les sortides es realitzaran de forma esglaonada

segons els grups i per diferents portes.

- Les families no podran accedir al recinte.

- Hi haurà monitors del casal per rebre els nens.

- Cal respectar les normes de distància i seguretat.

- Cal Seguir el circuit d'entrada i sortida establert pel centre.



MATERIAL NECESSARI I IMPRESCINDIBLE

- Cantimplora o ampolla d'aigua personal.

- Tovallola. 

- Estoig personal (colors, llàpis, goma, retoladors).

- Banyador posat de casa.

- Crema solar posada de casa.

- Roba interior de recanvi.

- Vambes tancades.

- Xancletes.

ACTIVITATS

- No es compartiran materials entre diferents grups de

convivència.

- Cada grup tindrà els seus espais per realitzar les activitats. 

- Cada dia es desinfectaran totes les zones utilitzades seguint

les indicacions de Cat. Salut.


