
 
 

 

GUIA INFORMATIVA: CASAL D’AGOST DE LA VIL·LA URÀNIA  
ESTIU 2020  

 
SEGONS LA NORMATIVA DE LA GENERALITAT 

 
En el següent protocol hem adaptat els requeriments del Document Marc de la Generalitat de               
Catalunya al desenvolupament de les activitats del Casal d’Estiu del 2020.  
 
 
1. QUAN ES FARÀ EL CASAL? 

- El casal es farà en les dates i horaris previstos: Del 3 al 28 d’agost, de 9.15/30 a 13.15/30 h                     
(segons grup). 

- Hi participaran un total de 30 infants/setmana distribuïts en 3 grups (petits, mitjans i grans),                
segons la nova normativa de ràtios (infants/educador per grup) adaptada a les mesures de              
seguretat. 

2. COM S’ORGANITZEN ELS GRUPS I ESPAIS? 

Els grups s’organitzaran per edats, els anomenarem “nuclis de convivència”, funcionaran           
com a grups autònoms i no es barrejaran en cap cas entre ells i seran els mateixos durant                  
tota la setmana. En els grups es respectarà els 2.5m2 mínims per persona. L’equip educatiu               
serà qui faci aquests grups. 

 
Casal d’Agost (P4 a 6è) 

- Un grup de petits (Venus) amb un educador de referència i un altre de suport i sala                  
d’actes del centre com a espai de referència, sempre el mateix. 

- Un grup de mitjans (Mercuri) amb un educador de referència i un altre de suport                
(corretorn entre el grup de mitjans i grans) la sala 1.1 del centre com a espai de referència,                  
sempre el mateix. 

- Un grup de grans (Júpiter) amb un educador de referència i un altre de suport                
(corretorn entre el grup de mitjans i grans) i la sala 2.1 del centre com a espai de                  
referència, sempre el mateix. 

* el nombre d’infants de cada grup podrà variar en funció dels infants inscrits finalment               
però seran un màxim de 10 per grup. 

Els nuclis de convivència podran fer ús, puntualment, d’altres espais del centre en funció de               
l’activitat (tallers, activitats de moviment…) i del carrer Saragossa. 



 

3. COM S’ORGANITZA L’EQUIP EDUCATIU? 
 
- Cada educador tindrà un nucli de convivència assignat durant les 4 setmanes. També hi               
haurà altres monitors que faran suport en els 3 grups de convivència, segons necessitats. 
 

4. QUÈ HEM DE FER, COM A FAMÍLIA, ABANS D’ENTRAR AL CASAL? 

- Les famílies rebreu un formulari de “Comprovació de símptomes” facilitat pel            
Departament de Salut (Llistat de comprovació de símptomes) que haureu d’entregar en paper,             
complimentat i signat, abans de l’inici de l’activitat. A més, cada dia abans d’entrar al casal,                
haureu de comunicar verbalment qualsevol canvi en aquest estat de salut i es prendrà la               
temperatura a l’infant.  

Es recollirà tota aquesta informació diària a la graella de comprovació de símptomes facilitada              
per Salut (Graella registre comprovació de símptomes). 

- Se us donarà, també, la Declaració de Responsabilitat que haureu de signar assumint la               
responsabilitat d’acreditar que en els últims 14 dies ni l’infant ni tampoc el seu nucli familiar                
han tingut o presentat cap malaltia.  

- Es demana calendari vacunal al dia i cal presentar còpia del carnet de vacunació a l’hora                 
de fer la inscripció. 

* Tota la documentació ha estat creada per organismes oficials de la Generalitat i és d’ús i                 
compliment obligatori.  

Informació de Salut 

 

5. COM SERAN LES ENTRADES I SORTIDES DEL CASAL? 
 
- Pel bon funcionament del casal, demanem màxima puntualitat en les entrades i sortides              
del servei. 

https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Llistat-de-comprovacio-de-simptomes.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Graella-registre-comprovacio-simptomes.docx


 
- Per tal de mantenir i garantir la seguretat entre totes les persones participants, l’entrada i                
sortida al casal serà esglaonada i cada grup tindrà un horari i entrada específic. 
 

Grup 1 - petits (Venus) ENTRADA SORTIDA 

Hora trobada 
famílies/infants 9.30 h 13.30 h 

Lloc Via Augusta (bar > gespa) Via Augusta (bar > gespa) 

 
Grup 2 - mitjans (Mercuri) ENTRADA SORTIDA 

Hora trobada 
famílies/infants 9.15 h 13.15 h 

Lloc 
c/Saragossa 
(bar > escales lleons) 

c/Saragossa 
(bar > escales lleons) 

 
Grup 3 - grans (Júpiter) ENTRADA SORTIDA 

Hora trobada 
famílies/infants 9.30 h 13.30 h 

Lloc 
c/Saragossa 
(bar > escales lleons) 

c/Saragossa 
(bar > escales lleons) 

 
 
* Si hi ha germans de diferents edats no podran entrar junts sinó en la franja i espai                  
assignat a cada nucli de convivència. En el cas de germans del grup de petits i el de grans                   
(que entren al mateix horari), es facilitarà l’entrada dels dos germans des del grup de petits. 

6. S’HAURÀ DE MANTENIR LA DISTÀNCIA FÍSICA? 

- Segons el Departament de Salut, el Ministerio de Sanidad i el CDC-Center of Disease               
Control and Prevention s’especifiquen, com a referència per evitar el contagi del COVID-19,             
1.5 metres de distància entre persones.  

- S'afavoriran activitats que no impliquin contacte físic constant, evitant sobretot que s’apropin             
els caps i la part superior del tors.  

- La distància física no implicarà que no es pugui fer acompanyament emocional i l’atenció de                
cures. Quan hi hagi aquestes circumstàncies s’adoptaran totes les mesures necessàries per a             
fer-ho possible.  

7. ÉS OBLIGATORI L'ÚS DE MASCARETA? 

L’ús de mascareta serà obligatori per part dels infants i de l’equip educatiu: 

- En l’entrada i la sortida del casal: els infants l’hauran de dur posada de casa i se la                   
treuran just abans de fer les mesures higièniques per iniciar les activitats i se la posaran                
per sortir del casal i marxar cap a casa. 



 
- En els desplaçaments pel carrer durant les sortides ja que no es podrà garantir la                
distància de seguretat. 

- En altres moments del casal on no sigui possible ni viable mantenir la distància física                
recomanada (quan fem fila amb tot el grup d’infants, quan calgui fer una cura o una atenció                 
individualitzada amb apropament físic a l’infant). 

- Quan personal diferent a l’equip referent de cada nucli de convivència entri en contacte               
amb els grups (amb o sense distància física recomanada), ja sigui personal educatiu de              
suport o altres persones treballadores del centre. 

L’ús de mascareta no serà obligatori: 

- Durant les activitats, i dins del seu nucli de convivència, els infants no hauran de portar                 
mascareta de forma habitual: sempre i quan es mantingui la distància de seguretat de              
1.5m. 

→ En tots els casos, quan es parla de l’ús de mascareta, s’ha d’entendre mascareta               
higiènica reutilitzable. En el cas dels infants participants l’han d’aportar les famílies. 
 

8. COM SERÀ EL PROTOCOL D’HIGIENE I SALUT? 

En el punt de trobada de referència de cada nucli de convivència (a l’exterior):  

- Tothom haurà d’entrar amb mascareta i guardar la distància de 1.5 metres  

- L’equip educatiu de referència de cada nucli de convivència rebrà el grup i iniciarà el ritual                 
de seguiment i les mesures d’higiene i prevenció:  

1. Higienització amb els gels hidroalcohòlics situats a l’entrada del centre.  

2. Presa de la temperatura dels infants amb termòmetres d’infrarojos. Comunicació           
verbal per part de les famílies de qualsevol canvi en l’estat de salut de l’infant. Totes                
aquestes dades quedaran recollides al llistat de "Comprovació de símptomes".  

3. Si totes les dades són favorables, us acomiadareu dels vostres infants i l’equip              
educatiu amb el grup anirà a la seva sala de referència.  

Aquest any, de manera excepcional i per seguretat, els adults no podreu entrar dins del               
centre. 

Un cop al centre i abans d’entrar a la sala de referència: 

- Els infants s’hauran de treure el calçat del carrer. El substituirem per un calçat              
còmode (que haureu de portar de casa i que es quedarà al casal). S’habilitarà un               
espai per guardar el calçat.  



 
- L’infant guardarà la mascareta en un sobre amb el seu nom (el donarem nosaltres). 

- Seguidament, els infants aniran al wc de la seva planta, respectant les distàncies entre              
ells i faran els hàbits d’higiene (anar al wc, rentar mans).  

- En aquest moment, considerarem que ja estem a punt per començar l’activitat de la              
manera més segura per a tothom.  

* Els espais i els materials seran netejats i desinfectats una vegada/dia com a mínim. Les                
sales es ventilaran 2 vegades/dia durant 10 minuts cada ventilació. Els productes i             
metodologia seran els establerts pel Departament de Salut. 

→ El ritual de seguiment i les mesures d’higiene i prevenció es faran tant a l’entrada                
com a la sortida del casal. 

9. QUINES ACTIVITATS ES REALITZARAN? 

- Es treballarà a través d’activitats adaptades a cada edat i de forma transversal              
l’acompanyament emocional, el treball del dol, la gestió de la incertesa i la por al               
desconegut des de la vessant lúdica. Aquest tipus de propostes tindran molt de pes en els                
rituals de benvinguda i comiat que es faran diàriament a cada nucli de convivència. 

- S’inclouran activitats per l'aprenentatge de les noves rutines, especialment les que tenen             
a veure amb la higiene i la protecció. El rentat de mans freqüent formarà part de la rutina del                   
casal. 

- Es faran jocs, activitats plàstiques, tallers variats, jocs d’exterior, sortides al parc. 

- Abans i després de l’activitat central del dia, els infants faran jocs de grup, sense contacte                 
físic i també tindran moments per a poder posar en comú, compartir i manifestar les               
sensacions, neguits i sentiments relacionats amb el confinament, la tornada a la normalitat o              
de temes que ells mateixos proposin.  

- Dinàmica diària 
 

- entrada: protocol de neteja i desinfecció 
- ritual de benvinguda 
- esmorzar (hàbits higiene) 
- taller o activitat 
- jocs a l’aula o a l’exterior 
- ritual de comiat 
- sortida: protocol de neteja i desinfecció 

 

* L’equip educatiu es reserva el dret de canviar l’horari, distribució i activitats en funció               
de noves indicacions, normativa o necessitats del grup/casal. 
 



 
10. ES FARAN SORTIDES? 

- Es suprimeixen les sortides de caire lúdic i cultural i les substituïm per sortides a parcs de                  
proximitat. Els dimarts i dijous farem activitats d’exterior als jardins d’Enric Sagnier. 

- Els desplaçaments es faran a peu i tothom portarà mascareta, per seguretat, i així s’evitarà                
haver de mantenir la distància de 1.5 metres entre els infants del grup.  

- Els 3 nuclis de convivència marxaran junts del centre (mantenint les distàncies entre              
grups) amb els seus educadors de referència i les persones de suport. 

11. COM ENS INFORMAREM I COMUNICAREM AMB L’EQUIP EDUCATIU DURANT EL           
CASAL? 

En la mesura que sigui possible per correu electrònic (casalagost@vilaurania.net) i           
verbalment (en persona) durant les entrades i sortides del casal. 

 
 

12.QUÈ S’HA DE PORTAR AL CASAL? 

- Motxilla 
- Mascareta 
- Esmorzar i ampolla d’aigua cada dia 
- Calçat especial pel casal (tipus crocs o xancletes). Serà d’ús exclusiu a l’interior del              

centre i es deixarà allà mentre duri tot el casal. 
- Dies de sortida: crema solar posada de casa + gorra 
- Un estoig amb material divers i bàsic (tisores, barra de cola, llapis, maquineta, goma,              

llapis colors, retoladors...) 
- Si l’equip no ho demana expressament, no es poden portar joguines ni altres objectes              

per garantir la higiene i seguretat dels espais i materials 

13. NOTA TRANQUILITZADORA PER LES FAMÍLIES  

- El centre s’ha adaptat prenent totes les mesures per esdevenir un espai segur per a               
tothom. 

- Totes aquestes mesures s’executaran rigorosament per tal de protegir-nos entre totes           
però s’atendran sempre les necessitats individuals amb un tracte proper. 

- Totes les activitats que es realitzaran durant el casal tindran l’objectiu de poder             
recuperar, dins del que la normativa ens permet, el caire lúdic de les vacances d’estiu. 

14. I SI TENIU MÉS DUBTES O PREGUNTES 

Poseu-vos en contacte amb l’equip educatiu a: casalagost@vilaurania.net  
Moltes gràcies 
Equip educatiu 


