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Benvolguda família, 

 

Després de rebre les instruccions per part del departament de joventut, us especifiquem en 

aquest document com serà aquesta obertura del casal. 

 

 

Funcionament del casal “Green Heroes” 

 

 Per tal d’assistir al casal, i per poder organitzar els espais i l’assistència dels monitors de lleure, 

és imprescindible fer la inscripció abans del dia 19 de juny a www.cercleilleure.es  

 

 Es faran entrades esglaonades, segons el volum d’infants a atendre. 

 

 Abans d’assistir al casal, s’indicarà tant la porta d’entrada i de sortida, com l’horari. Recordeu 

que caldrà mantenir la distància de seguretat de 2 metres en tot moment. 

 

 Caldrà que l’alumnat assisteixi acompanyat d’una persona adulta al seu càrrec. 

Preferiblement, us demanem, si us plau, que aquesta persona adulta no sigui del grup de 

persones d’especial vulnerabilitat, segons el que ha establert l’autoritat sanitària. 

 

 Les persones adultes que acompanyen als infants no poden accedir al recinte escolar. 

Hauran de deixar als infants a la porta de l’escola que se li hagi assignat pel seu accés.  

 

Aquests REQUISITS són que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 

malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

 No haver estat positiu/va de Covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat 

positives. 

 No haver estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible. 

 Calendari vacunal al dia. 

 No patir cap de les següents malalties o si en pateix haver valorat amb el seu 

metge/metgessa o pediatre/a la idoneïtat de reprendre l’activitat  

❖ Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. 

❖ Malalties cardíaques greus. 

❖ Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen 

tractaments immunosupressors). 

❖ Diabetis mal controlada. 

❖ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

 Si una vegada s’ha pres la temperatura a l’infant abans de sortir de casa es detecta que té 

febre o presenta algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al casal. 

 

 Tot l’alumnat major de 5 anys haurà d’assistir amb mascareta (mascareta higiènica amb 

compliment norma UNE) i l’hauran de fer servir en aquelles situacions en que hi ha dificultat 

de complir les mesures de distanciament. 

 

 L’ús de mascaretes és obligatori en l’entrada al centre, passadissos, escales i patis (sempre 

que no es garanteixi la distància de seguretat). A dins, es podrà prescindir de les mascaretes 

sempre i quan es mantingui la distància de seguretat de 2 metres entre persones. 

http://www.cercleilleure.es/
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 Els professionals tindran cura perquè hi hagi una ventilació adequada (es mantindran sempre 

les finestres obertes). 

 

 Es vetllarà per la desinfecció diària de tots els espais utilitzats: mínim d’una neteja i desinfecció 

completa al final de la jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia especialment en 

aquells de màxima concurrència. 

 

 Es farà un ús controlat dels lavabos i estarà prohibit l’ús de les fonts. Cada alumne/a 

portarà una ampolla d’aigua d’ús personal. 

 

 El temps d’esbarjo a l’exterior es farà de manera esglaonada per tal que coincideixin el mínim 

nombre d’alumnes alhora i sempre hauran de jugar dins del sector assignat. 

 

 Es vetllarà per respectar en tot moment la distància mínima de seguretat de 2 metres, també 

a les estones de pati o esbarjo. No es podrà participar en jocs que impliquin contacte físic. 

S’intentarà potenciar al màxim les activitats individuals. 

 

 Cal que cada nen i nena porti el seu paquet de mocadors de paper individual a dins de la 

seva motxilla i botella d’aigua. 

 

 Es requerirà que els infants es rentin les mans amb aigua i sabó: 

❖ A l’arribada i a la sortida del casal. 

❖ Abans i després dels àpats (esmorzar i dinar). 

❖ Abans i després d’anar al WC. 

❖ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 

 

● En cas d’aparició de símptomes en un infant en la seva presència al casal: 

❖ S’aïllarà l’infant en un espai específic de l’escola. 

❖ S’avisarà a la mare, pare, tutor/a legal. 

❖ S'informarà a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció 

primària o pediatra. 

❖ S’informarà al CAP per tal que activi els protocols previstos. 

❖ Es procedirà a la desinfecció i neteja dels espais del centre. 

 

 La vulneració de les normes de prevenció i protecció per part de qualsevol infant serà 

considerada una falta greu per a la convivència en el centre, i implicarà, com a mesura 

preventiva, la possibilitat de no assistència al casal. 

 

 Les agrupacions seran de 10 infants per grup, tal com demanen les instruccions del 

Departament d’Educació: 

Les entrades i sortides es faran de manera esglaonada i s’especificaran abans de començar 

el casal.  

 

 Per a cadascun d’aquests grups s’assignarà un monitor/a responsable que acompanyarà 

l'alumnat durant tot el dia. 

 

 A l’hora del pati, es mantindran les mateixes agrupacions de 10 infants per jugar a l’aire 

lliure. A cadascun d’aquests grups de nens i nenes se’ls assignarà una zona del pati de la 

qual no podran sortir. 
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 Els infants hauran de ser autònoms en el maneig i ús de la seva roba i calçat. 

 

 L’infant haurà d’assistir al casal amb la seva motxilla. Dins d’aquesta motxilla hauran de 

portar: 

❖ Esmorzar i una ampolla d’aigua 50 cl (diàriament la portaran en una bosseta). 

❖ Mocadors d’un sol ús. 

❖ Sabates exclusives pel casal  

❖ Joguines de plàstic (marcats amb nom de l’alumne/a). 

 

 La motxilla amb tot el material necessari estarà penjada a la cadira de cada alumne/a i es 

retornarà a casa amb tot el material el divendres. 

 

 Per tal d’assistir al casal, i per poder organitzar els espais i l’assistència dels monitors de lleure, 

és imprescindible inscriure’s abans del dia 19 de juny. 

 

 Una vegada la família confirmi la predisposició d’assistència al casal del seu fill/a, se li 

informarà del grup en el que se li ha assignat. 

 

 Per a qualsevol dubte o qüestió us podeu posar en contacte mitjançant el correu electrònic 

greenheroescercle@gmail.com o el telèfon de contacte 647974123   
 

 

Moltes gràcies i us esperem!  

mailto:greenheroescercle@gmail.com

