PAUTES DE FUNCIONAMENT
PRE-INSCRIPCIONS FINS EL 31 DE MAIG
INSCRIPCIONS DE 1-7 DE JUNY

Preus actualitzats:
Assistència

Import

Tot el mes matí
Setmana del 29 de juny al 3 de juliol
Setmana del 6 al 10 de juliol (acampada, no comptada en el preu)
Setmana del 13 al 17 de juliol (Sortida especial, no comptada en el preu)
Setmana del 20 al 24 de juliol
Setmana del 27 al 31 de juliol

240€
60€
60€
60€
60€
60€

+ Serveis
Bon dia: 5€ la setmana / esporàdic 2€
Dinar: tota la setmana 15€ / esporàdic 4€
Bona tarda (servei exclusiu del dinar): 10€ la setmana / esporàdic 4€
Aquest any el funcionament del casal haurà d’estar basat en la total confiança entre
els monitors i les famílies. La situació excepcional que estem vivint es troba en un canvi
constant. Per tant, és possible que fins a l’últim moment hi hagi petits o grans canvis, ja que
no podem controlar com aniran evolucionant les fases de desconfinament. El nostre objectiu
és mantenir-vos informats de les últimes actualitzacions en tot moment.
Com a monitors volem destacar que la nostra responsabilitat és garantir la seguretat dels
participants dins l’horari del casal. És a dir, nosaltres no podrem controlar el que passi fora
d’aquest. Així doncs, hem de ser conscients en tot moment que la responsabilitat recau tant
en les famílies com en el monitoratge.
En cas de la NO realització del casal es retornarà l’import total. Si s’hagués de
suspendre l’activitat durant el transcurs del casal, per forces majors com pot ser un
contagi de la COVID-19, no s’assegura que es pugui retornar la part proporcional
corresponent.

D’acord amb el document de “Criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure
educatiu, Estiu 2020” de la Generalitat de Catalunya, el funcionament serà el següent:
Entrades i sortides del casal
En les hores i dies d’inici i final de l’activitat, aquestes accions es faran de forma esglaonada
per evitar aglomeracions i aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació. Un cop
sabem el nombre d’inscrits que tenim podrem informar de l’horari d’entrada i recollida de
cada grup de convivència.
Grups
Tal com indica el Decret 267/2016, hi haurà 1 monitor per cada 10 participants. Així doncs,
els grups del casal no es dividirà en “Grans, Mitjans i Petits” sinó en “grups de convivència”
classificats per edats.
Disposarem d’una nova figura anomenada “Responsable de seguretat i higiene”. Aquesta
persona serà el mateix monitor encarregat del “grup de convivència”. El monitoratge haurà
seguit una formació destinada a aprofundir en les mesures de protecció així com en la
detecció de símptomes. En el disseny d’aquestes formacions i materials orientatius es
comptarà amb el suport del Departament de Salut.
Cada monitor, i per tant, responsable de seguretat i higiene, es relacionarà sempre amb el
seu mateix grup de convivència. Les seves funcions són vetllar pel compliment de les
mesures i protocols que el desenvolupin, i també garantir la formació i informació en
aquesta matèria cap als participants i les seves famílies.
En cas de detecció d’un participant amb simptomatologia compatible, es realitzarà un ràpid
aïllament de les persones amb les quals ha tingut contacte per evitar possibles contagis.
Aquest protocol es durà a terme d’acord amb les indicacions dels professionals de la salut.

Espais
Tenint en compte l’espai necessari de 4 metres quadrats per persona, no sabrem l’espai
utilitzat durant la realització del casal fins que tinguem el nombre total d’inscrits. Així doncs,
l’espai utilitzat podrà ser el Pavelló de la Fàbrica o el Pavelló Municipal d’Esports.
S’intentarà fer el màxim d’activitats a l’aire lliure per poder garantir el distanciament requerit
entre els grups de convivència i entre els participants. Respecte als dies de pluja, el fet
d’haver d’estar fent totes les activitats sota cobert serà més difícil mantenir la distància de
seguretat. Per tant, en cas de molta pluja es mantindrà l’activitat, però proposem, sempre
que sigui possible, evitar l’assistència al casal.
Activitats
A causa de la situació de pandèmia i de les mesures estrictes que s’han de realitzar, el
transcurs d’aquest casal no es realitzarà amb la mateixa “normalitat” que en anys anteriors.
Així doncs, les activitats i els jocs que es duran a terme afavoriran la separació de 2 metres.
Enguany, l’eix temàtic del casal estarà distribuït per setmanes. Cada setmana està previst
que es faci una excursió, un scaperoom i diversos reptes que ajudaran a anar construint el
musical. Cada grup de convivència haurà de desxifrar els seus enigmes. Així doncs, es
construiran tants musicals com grups de convivència hi hagi. Sempre tenint en compte els 2
metres de distància.
Està previst fer una sortida especial, fora del municipi de Celrà, la setmana del 13-17 de
juliol. En cas que aquesta s’acabés realitzant s’hauria d’afegir un import de 20€ per cobrir el
transport i el preu de l’activitat.
Aquest any, entendrem el patinatge com a una activitat més complementària del casal. Per
tant, aquesta anirà més enfocada al lleure, i no tant al rendiment esportiu. Els participants
patinaran més dies o menys en funció del nombre de grups de convivència que s’hagin de
fer. Així doncs, fins que no es sàpiga el nombre d’inscrits totals i l’espai on es realitzarà el
casal, no us podrem informar dels dies que es patinarà.

Les colònies finalment no es podran tirar endavant. Respecte a l’acampada, restem a
l’espera de més informació per assegurar que aquesta activitat es podrà realitzar amb total
seguretat. El més probable és que aquesta es faci sense sortir de Celrà o pels pobles dels
voltants. En cas que s’acabés duent a terme s’hauria d’afegir un import de 10€ per cobrir els
àpats. No podrem cuinar com feiem altres anys i utilitzarem servei de càtering. No
assegurem que aquesta s’acabi duent a terme.
La piscina, aquest any, estarà enfocada com a una activitat extra. Per tant, no podem
assegurar l’assistència a aquesta diàriament. Sempre que puguem, i amb les mesures de
seguretat necessàries, podrem utilitzar-la. Durant els dies en què aquesta no estigui
disponible, preparem tota mena d’activitats aquàtiques.
Pel que fa a les excursions, estem a l’espera de saber per quins espais ens podrem moure.
Tot i això el més probable és que la gran majoria les duem a terme per l’entorn.
Pràctiques i conductes relacionades amb la pandèmia
Reforçarem les conductes saludables com tossir i esternudar al colze i practicarem el rentat
de mans i distanciament físic. Atendrem dubtes i preocupacions relatives a la situació actual
de la pandèmia. Treballarem les conductes saludables i la identificació de símptomes més
freqüents i reforçarem la importància del seu paper actiu en les mesures de prevenció.
En les situacions en què algun monitor hagi d’apropar-se a un infant o adolescent (per curar
una ferida, donar menjar, o situació pedagògica que ho requereixi), es farà ús de mascareta.
Tots els participants hauran de dur el material personal d’ús exclusiu i intransferible següent:
●

Mascareta reutilitzable

●

Gel o solució hidroalcohòlica.

Servei de menjador
Remarquem que el servei de menjador sigui només d’essencial necessitat per aquelles
famílies que no puguin recollir els infants al migdia. No hi haurà càtering sinó que cada
nen/a haurà de dur una carmanyola amb el dinar de casa. Es dinarà amb el monitor referent
i amb la resta de companys tot mantenint les distàncies de seguretat. Referent a l’espai on
es dinarà, estem pendents de saber si podrem dinar al mateix lloc on es faci el casal
(pavelló) o si haurem d’anar a Can Ponac.

Mesures de Seguretat i Higiene:
●
●
●
●
●
●
●
●

Ens distribuirem per grups de convivència d’un màxim de 10 infants sempre amb el
mateix monitor/a i tot evitant el contacte amb els altres grups.
Cada dia a l’arribada es prendrà la temperatura portant així un registre de cada
infant.
Les entrades i sortides seran esglaonades o bé per diferents punts d’accés a les
instal·lacions, amb els mateixos grups de convivència.
Es garantirà la distància establerta entre els grups de convivència.
Abans i després de cada activitat, els infants hauran de rentar-se les mans.
El material utilitzat serà desinfectat abans i després del seu ús entre grups.
L’ús de mascaretes no serà obligatori però caldrà posar-se-la en casos com cures
higièniques on no es pugui respectar la distància de seguretat, i en mobilitzacions.
Es ventilaran les instal·lacions tres vegades al dia.

COMUNICAT DELS MONITORS/ES
Benvolgudes famílies,
Estem segurs que a hores d’ara, tothom és conscient de la situació de pandèmia que estem
vivint. És per això que us volem donar les gràcies per endavant perquè estem segurs que
col·laborareu en tot el que faci falta. Els professionals del lleure i de l’esport ens trobem en
unes circumstàncies on hem de cobrir una necessitat social, i alhora fer front a unes pautes
sanitàries; les quals no ens permeten dur a terme la nostra tasca de forma òptima. Dit això,
necessitem que aquest mes de juliol estigui basat en la confiança mútua. Per la nostra part,
farem tot el possible perquè tot vagi bé.
Moltes gràcies
Equip de monitors.

