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Carta informativa del Casal d’Estiu de juliol 2020 del C.E. Xixell – A l’IES 

Mercè Rodoreda 

1. PRESENTACIÓ CASALS D’ESTIU 2020  

Dates: 

- Setmana 1: del 29 de JUNY al 3 de JULIOL 

- Setmana 2: del 6 AL 10 de JULIOL 

- Setmana 3: del 13 al 17 de JULIOL 

- Setmana 4: del 20 al 24 de JULIOL 

- Setmana 5: del 27 al 31 de JULIOL 

Lloc: realitzarem el Casal d’Estiu a l’INS Mercè Rodoreda a la Rambla Marina, 393.  

Enguany, dins d’aquest casal incorporem els grups de 3r de Primària. Aquest casal es 

dividirà en dos grans grups: el casal de mitjans (3r, 4t, 5è, 6è i 1r d’ESO) i el casal jove 

(2n, 3r i 4t d’ESO i 1r de Batx.). 

CASAL DEMITJANS 

2011 2010 2009 

MAIES ASTEQUES INQUES AMAZONES MISSISSIPIS EVEREST K2 

10 places 10 places 10 places 10 places 10 places 10 places 10 places 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2007 

LLAMPS TRONS VOLCANS TERRATRÈMOLS 

10 places 10 places 10 places 10 places 
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CASAL DE JOVES 

2006, 2005, 2004, 2003 

MEGALODONS DEMAGÒRGONS 

10 places 10 places 

 

*El nombre de places és orientatiu, pot variar segons la normativa i la cessió dels espais. 

Els grups estaran formats per 1 o 2 monitors/es, segons les necessitats que es 

detectin. El nostre equip és conscient i rebrà la formació sobre la nova normativa i 

l’atenció als infants, així com seran coneixedors de tots els protocols. 

 

2. NORMATIVA I MESURES DE SEGURETAT  

Enguany, us presentem una nova normativa i unes noves mesures de seguretat 

dirigides a les activitats d’estiu i dictades per la Generalitat de Catalunya. Ens agradaria 

fer-vos conscients de les diferents directrius que haurem de seguir tots plegats. 

En primer lloc, el distanciament físic:  

- La normativa mana que s'han de garantir 4m2 d'espai per cada infant i/o jove, 

això implica que hauran d'estar de manera constant a dos metres dels seus 

companys i del/la monitor/a: a l'hora de fer jocs i activitats, a l'hora de menjar... 

Excepte quan un infant hagi de prendre medicació o tractament o se li hagin de 

realitzar cures. En aquest cas, en què no es podrà mantenir la distància, infant i 

monitor hauran de fer ús de guants i mascareta mentre duri el contacte inferior a 

dos metres.  
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 - "Grups de convivència": independentment del nombre d'infants que hi hagi per 

grup d’edat, s'han d'organitzar subgrups de fins a 10 infants. Aquests grup tindran 

un monitor o monitora de referència. Els grups de convivència no poden 

interactuar amb els altres grups. Els membres de cada grup només podran 

relacionar-se entre els seus membres, sempre garantint la distància de seguretat 

de dos metres.  

- Els jocs i activitats que es realitzin seran sempre sense contacte entre els 

participants: jocs de pistes, jocs d'art i creativitat, jocs físics que no impliquin 

contacte, etc.  

- Les entrades i sortides es faran esglaonades per grups d’edat i amb un mitjana 

d’entre 15 i 20 minuts entre cada grup.  

Altres normatives per a la realització de les activitats d'estiu:  

- La neteja i desinfecció de les mans és molt important. Haurem de fer una neteja 

sistemàtica a l'inici i al final de cada activitat, àpat, sortida... amb sabó i tovalloles 

d'un sol ús així com amb solució hidroalcohòlica.  

- Cada dia es prendrà la temperatura d'infants, joves i monitors i monitores, i se'n 

farà un seguiment en una graella on es controlarà si mostren símptomes 

compatibles (o no) amb la COVID-19. En cas que algun infant, jove o monitor, 

mostri una temperatura igual superior a 37ª, no podrà participar en l’activitat del 

dia i haurà de marxar a casa. Mentre es realitza la presa de la temperatura el 

familiar que porti l’infant al casal haurà de romandre present, ja que en cas que 

superi l’establert, haurà d’endur-se’l a casa.  

- Tots els espais s'hauran de ventilar diàriament, 3 cops al dia durant, com a 

mínim, 10 minuts.  

- No es podran compartir els materials sense haver estat desinfectats prèviament i 

posterior. Això inclou des de les pròpies pertinences dels infants fins als materials 

d'art.  
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- Qualsevol espai que es faci servir s'ha de desinfectar abans i després del seu ús, 

incloent baranes, poms de portes, taules...  

- L’ús de mascaretes només serà necessari a l’entrada i sortida de l’activitat, també 

en cas que el monitor o la monitora hagi de fer algun tipus de cura o subministrar 

algun medicament a l’infant, o quan no es puguin assegurar els 2m de distància 

entre els participants.  

- S’ha elaborat un pla d’ús de les instal·lacions de l’escola per tal de poder seguir 

un ordre entre els diferents grups i, d’aquesta manera, poder complir amb màxima 

precisió les normes de seguretat i de distanciament establertes. Per tant, els 

diferents espais s’han dividit en funció de l’horari en que cada grup en farà ús.  

A banda, també hi haurà condicions d'accés obligatòries per accedir a les activitats:  

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19, durant els 14 dies 

anteriors a l'activitat, i durant els 2 dies (48 hores) anteriors en cas de 

simptomatologia no compatible.  

- Carnet de Vacunes actualitzat. En cas de no tenir-lo actualitzat, les vacunes que 

manquen s'hauran de posar, i disposar d'un marge de 15 dies des de l'aplicació de 

la vacuna i l’inici de l’activitat. Si l’infant no té les vacunes al dia no podrà participar 

a l’activitat.  

- S'haurà de signar un document de responsabilitat (Tutors legals, pares/mares...) 

conforme les famílies esteu assabentades de les mesures de seguretat, les 

condicions d'accés i el perill d'assistir a l'activitat.  

Encara no ens han informat del protocol a seguir en cas que un infant mostrés 

simptomatologia compatible o no compatible amb la COVID-19 durant les activitats 

d’estiu. Tot i així, al llarg de la durada de les activitats, hi haurà diversos monitors o 

monitores, formades pel Departament  de Salut, que tindran el paper de responsables 

d'higiene i de seguretat, i que estaran en contacte amb el Departament de Salut. 

També destacar que la Generalitat de Catalunya segueix elaborant mesures per a la 

realització dels casals d’estiu i, per tant, ens hi anem adaptant així que les coneixem.  
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És per això, que anirem actualitzant la diversa informació que ens vagi arribant per tal 

de poder-vos posar al corrent.  

Per últim, cada activitat tindrà diferents protocols específics que hauran estat validats 

per la DG de Joventut o per el PROCICAT. Aquests protocols són els següents:  

- Document d’adaptació de mesures de seguretat i higiene. 

- Protocol específic sobre manipulació d’aliments. 

- Protocol específic sobre ús i desinfecció d’espais, de l’utillatge propi de les 

activitats i de la gestió dels espais d’emmagatzematge. 

- Protocol de seguretat que haurà d’incorporar que, en cas d’evacuació o 

allunyament per risc o emergència greu, no es podrà fer ús d’espais on no es 

garanteixi la distància de 2m, o el seu ús serà el mínim possible fins a poder 

organitzar el retorn a l’origen (domicili) o a un altre punt de referència. 

 

3. HORARI BASE GENERAL  

Opció horària 1: activitats de matí de 9.00h a 13.30h 

Opció horària 2: activitats de tot el dia de 9.00h a 16.30h, que inclou servei de 

menjador. 

Opció horària 3 (només pel casal jove): activitats de 9.00h a 15.30h, amb dinar inclòs. 

Aquest any no oferirem el servei d’acollida ni al matí ni a la tarda. 
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4. PLÀNNING D’ACTIVITATS I EXCURSIONS  

ENDINSA’T A LA JUNGLA és la nostra proposta d’activitats educativa per aquest Casal 

d’Estiu 2020. 

Treballem el CI (Centre d’Interès) o temàtica global durant tot el Casal, però cada 

setmana ens centrem en un subtema amb un principi i un final. D’aquesta manera 

fem possible que tots els nens/es visquin una història complerta independentment de 

les setmanes que s’inscriguin. 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9.00h a 9.30h BENVINGUDA I 

DINÀMICA DE 

GRUP 

BENVINGUDA 

EXCURSIÓ 

BENVINGUDA BENVINGUDA I 

DINÀMICA DE GRUP 9.30h a 10.30h PISCINA PISCINA 

10.30h a 11.15h ESMORZAR 

11.15h a 11.30h 

ACTIVITAT DE 

CENTRE 

D’INTERÉS 
PISCINA EXCURSIÓ PISCINA 

ACTIVITAT DE 

CENTRE D’INTERÉS 

11.30h a 13.15h JOC DE PISTES JOC DE PISTES 

13.30h a 14.45h DINAR 

14.45h a 15.30h DESCANS DESCANS DESCANS DESCANS DESCANS 

15.30 a 16.30 
RACONS PER 

GRUPS 

RACONS PER 

GRUPS 

RACONS PER 

GRUPS 

RACONS PER 

GRUPS 
RACONS PER GRUPS 

 

Ens és difícil poder organitzar i oferir-vos un plànning general ja que enguany cada 

grup d’edat farà les activitats individualment i en diferents dies, això inclou excursions i 

piscines. En quan tinguem coneixement de les places finals, i la configuració dels grups, 

posarem els plànnings a la vostra disposició. 

Excursions: les excursions que realitzarem seran a espais naturals propers: parcs, 

jardins, turons... o diferents tallers organitzats per talleristes, que vindran a realitzar al 

casal, on treballarem diverses temàtiques, els quals també compliran les mesures de 

seguretat.  
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Piscina: degut a la situació en què ens trobem, les piscines no tenen clar si podran 

oferir el seu servei habitual. Per la nostra part ja ens hem posat en contacte amb elles i 

estem a l’espera d’una resposta. En cas que la resposta sigui afirmativa i, per tant, fem 

piscines, hi aniríem dos dies. 

Tot això està subjecte a possibles canvis. En funció de la normativa de les pròpies 

piscines pot ser que haguem de reduir dies de piscina, ja que segurament haurem de 

fer torns estrictes per poder compatibilitzar-nos amb la resta d’esplais i entitats tot 

mantenint les mesures de seguretat. 

Transport: es prioritzaran els desplaçaments a peu, ajustant la distància de 

desplaçament amb l’edat de cada grup d’infants.  

5. MATERIAL QUE CAL PORTAR  

CADA DIA: 

- Gorra pel sol 

- Calçat còmode 

- Motxilla petita amb tot el material 

- Esmorzar 

- Mascareta (només es farà servir per les entrades i sortides i en moments en 

que no es pugui mantenir la distància) 

- Estoig amb material variat (llapis de colors, goma, retoladors...) 

- Tovallola petita per eixugar les mans. 

- Cantimplora o ampolla d’aigua (és individual per a cada infant) 

 

PEL DIA DE PISCINA: 

- Banyador posat de casa. 

- Mitjons d’aigua. 

- Roba interior de recanvi. 

- Sandàlies de goma (a poder ser tancades/lligades) posades de casa. 

- Bossa de plàstic per a guardar el banyador i la tovallola quan estiguin molles. 

mailto:secretaria@xixell.cat
http://www.xixell.cat/


 

Parc de la Remunta 4-5. L’Hospitalet de Llobregat, 08901 TELÈFON 937442195 
secretaria@xixell.cat – http://www.xixell.cat 

- Necesser amb: pinta, crema solar amb protecció. És important posar la primera 

dosi de protecció solar a casa. 

- Gorra pel sol. 

- Tovallola gran. 

PEL DIA DE LES EXCURSIONS: 

- Cantimplora. 

- Gorra pel sol. 

- Esmorzar 

- Calçat còmode per a caminar. 

- Samarreta de l’esplai. 

- Motxilla petita amb tot a dins. 

TOT HA D’ANAR MARCAT AMB NOM I CONGNOM 

6. AUTORITZACIONS  

- Entrades i sortides: autorització necessària per a poder marxar sol a casa. 

- Medicaments: per aquells infants que en el moment de l’activitat hagin de 

prendre algun tipus de medicació. 

- Tots els infants que tinguin alguna al·lèrgia alimentària ho han d’acreditar 

portant el paper del metge. 

- Declaració de responsabilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 

7. DUBTES  

A mesura que anem rebent més informació, us la farem arribar per tal que pugueu 

estar al dia. Tot i això, per qualsevol dubte que pugueu tenir, hem habilitat un correu 

on podeu escriure i, nosaltres, en la mesura del possible, us donarem una resposta. El 

correu és infoestiu@xixell.cat  
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