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Dates del Casal d’Estiu 2021: del 28 de juny al 30 de juliol  

Les inscripcions seran per setmanes i no es permetrà la inscripció a activitats o serveis puntuals 

per tal de garantir els grups de convivència que exigeix la normativa actual. Dins una mateixa 

setmana es podran contractar els diversos serveis que oferim, però sempre que es mantinguin 

al llarg de tota la setmana.  
 

 

Horari Casal d’Estiu 2020: de 8 a 9 h servei d’acollida, de 9 a 13h casal de matí, de 13 a 15h 

menjador i de 15 a 17h casal de tarda.  
 

Inscripcions: del 11 de maig al 14 de juny. 

Del 11 al 17 de maig: prioritat infants socis i sòcies de la UES (amb antiguitat mínima d’1 any). 
 

Places: 90 infants, dividits en 9 grups.  

INFORMACIÓ COVID-19 

Ateses les circumstàncies especials d’aquest any, al Casal d’Estiu de la Ganyota de la UES hem 

instaurat les mesures necessàries per garantir la seguretat dels infants i tot el personal. 

GRUPS 

Es faran 9 grups de convivència dividits per edats: 
o P3 

o P4 

o P5  

o 1er 

o 2on 

o 3er  

o 4rt 

o 5è  

o 6è 
 

Cada grup constarà de 10 infants i tindran assignat un monitor/a. Cada monitor es relacionarà 

sempre amb el seu mateix grup d’infants, i hi haurà monitors/es rotatòries que sempre 

interactuaran amb els mateixos grups. Quan s’hagin de fer sortides s’ajuntaran dos grups que 

sempre seran els mateixos.  

Aquest any es repetirà la figura d’una Responsable de seguretat i higiene que vetllarà pel 

compliment de les mesures contra la COVID-19.    

MESURES DE PROTECCIÓ I SEGURETAT  

Entrades i sortides: Les farem de forma esglaonada per evitar aglomeracions i procurar 

mantenir la distància de seguretat. Les persones que recullin als infants hauran de guardar 

també les distàncies fora de les instal·lacions. Per tal d’evitar aglomeracions en aquests 

moments, indicarem espais alternatius propers a l’Enric Casassas per descongestionar els 

accessos. 
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Rentat de mans: En arribar al Casal i a la sortida. També a l’inici i al final de cada activitat, 

abans i després d'anar al lavabo, després de mocar-se, tossir o esternudar i cada cop que es 

manipulen cartrons, o altres materials similars. Per tal de poder-ho garantir incorporarem en 

punts estratègics dispensadors de solució hidroalcohòlica. 

Ús de mascaretes obligatòries en el cas que no sigui possible el manteniment de la distància, 

com per exemple en el cas d’ús de transport o en el cas de necessitar fer una atenció envers 

l’infant/adolescent que trenqui aquesta distància mínima. Les mascaretes les hauran de portar 

cada infant de casa. Durant l’activitat, i sempre que sigui compatible amb aquesta, els infants 

majors de 6 anys hauran de dur-la. Pels menors de 6 anys es recomana el seu ús tot i que no és 

obligatori.  

El distanciament físic serà de 2 metres entre grups de convivència.  

Delimitació d’espais: Delimitarem les zones de l’activitat: espai de cada grup de convivència, 

espai d’activitats, espais comuns, espais d’entrada i sortida.  

 

Tots els monitors i monitores també compliran totes les mesures decretades. 
 

Altres mesures preses:  

- Diàriament es realitzarà la neteja i la posterior desinfecció d’espais a càrrec del servei 

de neteja de l’ajuntament de Sabadell.  

- El material emprat en les diferents activitats també es desinfectarà després del seu ús 

o, com a mínim, un cop al dia. 

- Quan es facin excursions, s’evitarà que es comparteixi el menjar i utensilis (coberts, 

cantimplores, ...)  

- L’ús de begudes per a hidratar-se serà estrictament individual i preferiblement 

cantimplores que cada dia siguin netejades.  

- Es demana que els pares/mares/tutors legals preguin diàriament la temperatura als 

infants abans de portar-los al Casal. Caldrà  que a l’hora de portar l’infant especifiquin 

al monitor/a que NO han tingut contacte amb cap persona positiva de COVID-19 i que 

l’infant no presenta cap signe compatible amb la malaltia. Aquesta acreditació haurà 

de fer-se diàriament.  

 

REQUISITS GENERALS PER A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS 

El tutor/a legal de l’infant, a més a més del full d’inscripció i del permís previst en el Decret 

267/2016, de 5 de juliol, haurà de signar una declaració responsable per a cada torn, conforme 

l’infant reuneix els requisits de salut que s’esmenten a continuació, i de coneixement del 

context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta:  

- 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 (altament recomanable).  
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- En cas d’infant amb patologies prèvies de base, que ha estat valorada de manera 

individual pels serveis mèdics, la seva idoneïtat per participar en determinats tipus 

d’activitats, donat que es tracta de població de major risc enfront a la COVID-19.  

DEVOLUCIONS I ANUL·LACIÓ DEL CASAL 

El Casal d’Estiu es realitzarà si s’arriba a un mínim d’infants inscrits i si les autoritats sanitàries 

ho permeten. 

 

En cas d’anul·lació del casal per part de l’organització o de les autoritats sanitàries es retornarà 

el 100% de l’import corresponent als dies que no hi hagut casal. De la mateixa manera si es 

detecta un cas de COVID-19 en un dels grups la resta de participants del grup no podran 

assistir al casal i se’ls retornarà el 80% de l’import corresponent a aquells dies.  

 


