
FAQ’S CASAL ESTIU
PALLEROLA

Us adjuntem una sèrie de preguntes i respostes per a les famílies que decidiu inscriure el 
vostre fill o filla al casal d’estiu que organitza l’AFA de l’escola Josep Pallerola.

MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE

El Departament de Salut juntament amb la Secretaria General de Joventut han elaborat 
una guia amb els criteris generals l’organització d’activitats d’estiu. Aquests criteris són el  
marc de referència per a la realització de qualsevol activitat de lleure. Ens marquen uns 
protocols a seguir cada dia : 

• pressa de temperatures

•  neteja i desinfecció de mans freqüents (s’identificaran amb rètols visibles)

• espais de dos metres de distanciament ( sempre que es pugui) per a realitzar les 
activitats

•  ús de mascaretes en moments concrets, etc.

El casal s’adaptarà a aquestes mesures proporcionant entrades i sortides diferenciades i 
esgraonades. Tanmateix enguany no podrem ser casal obert i tindrem un límit 
d’inscripcions per setmana, prioritzant les famílies que agafin més setmanes de casal.

PROPOSTA DE CASAL

El nostre Casal, seguint la dinàmica dels darrers dos anys, intenta seguir un centre 
d’interès enfocat a viure cada setmana una temàtica diferent. Enguany el nostre fil 
conductor serà el cinema i aprofundirem en diferents estils ( cine mut, cine d’aventura, 
cine de ciència ficció, cine infantil i cine de terror). 

L’equip de monitors i monitores porta molts mesos treballant sobre aquesta temàtica i 
desenvolupant activitats. Les hem adaptat a la situació actual procurant seguir els criteris 
aportats des de Joventut. Així doncs tindrem grups de convivència tancats. Aquests grups 
estaran formats per 10  nens i nenes d’unes franges d’edat similars amb el seu monitor/a 
de referència. Adaptarem els espais a les necessitats dels grups que tinguem, prioritzant 
espais oberts i buscant que cada grup d’edat tingui el seu entorn diferent a la resta.
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CONTROL HIGIÈNIC I DESINFECCIÓ

Cada dia es ventilaran les zones utilitzades d’interior dos vegades. Cada grup d’edat 
tindrà el seu propi material per realitzar les activitats diferenciat dels altres grups. Aquest 
material serà desinfectat cada cop que finalitzi el seu us. Tanmateix també es netejaran i 
desinfectaran les taules , cadires o qualsevol altre material utilitzat abans que un altre 
grup en faci  ús.

S’ubicaran diferents punts de neteja exterior  amb gel hidroalcohòlic   així com les 
indicacions pertinents per fer rentat de mans amb sabó les vegades que es recomani fer-
ne.

Aquest material desinfectant el subministrarà el casal, per tant els nens i nenes no cal 
que portin cap tipus de producte desinfectant a la seva motxilla.

PREGUNTES I RESPOSTES:

P: Es faran sortides fora de l’escola?

R:  Disposem d’un espai molt ampli a l’escola per poder dividir els grups i un entorn 
natural envejable. Per grups de convivència es faran sortides properes, al bosc, al riu, per 
esmorzar, sempre coordinat amb una graella per no coincidir en espais amb altres grups 
propis de convivència o altres casals. Tenim previst fer una única sortida amb autocar al 
Parc mediambiental de Gualba a finals de mes. Aquesta es farà en dos dies en grups 
reduïts i amb autocar, adoptant les mesures que ens marquen des de Joventut ( 50% d’ 
aforament de l’autocar amb distribució alterna).

P: Es farà alguna activitat lectiva?

R: No, es tracta de fer les tasques dels mestres ni estem preparats per fer-ho. El casal es 
un espai lúdic i de lleure, on treballem valors i fem activitats orientades a que els nens i 
nenes trobin de nou la il·lusió i el somriure envoltats dels seus amics i amigues.

P: Com seran les entrades i sortides?

R: Realitzarem les entrades i sortides per llocs diferenciats i de forma esgraonada. Abans 
de començar el casal rebreu la informació per on caldrà entrar. L’escola disposa de 
diferents entrades i es dissenyarà un protocol perquè cada nen i nena tingui clar per on 
entra i per on surt. L’objectiu es garantir la seguretat se tothom i mantenir les distàncies 
pertinents sempre que sigui possible.

P: Anirem a la piscina com cada any?

R: Estem en una època de molta calor. Tot i que al casal tindrem mànegues per mullar-
nos i fer jocs d’aigua creiem que la piscina és un espai important dins del casal. Adoptant 



totes les mesures de seguretat que ens marca el protocol, la intenció es poder anar cada 
setmana un dia però en grups reduïts. 

P: Es farà acampada?

R: No serà l’acampada de que hem fet amb tots els grups. Sabent que és una activitat 
opcional, recollirem les intencions de les famílies de poder deixar els nens a dormir una 
nit. Cadascú haurà de portar el seu sopar i no es podrà portar cap menjar per compartir. 
Es farà per grups reduïts ( màxim 30 nens), dormint al gimnàs amb les separacions i 
disposicions que se’ns recomana des del Departament. S’informarà oportunament de les 
dates.

P: Es faran sortides amb autocar fora de Sant Celoni?

R: L’única sortida que està contemplada fer és a Parc Mediambiental de Gualba. La resta 
de sortides queden anul·lades. No obstant estem treballant per portar activitats al casal 
que estiguin relacionades amb el món del cinema o d’altres que ens ajudin a dinamitzar i 
crear la il·lusió de ser un dia únic i diferent.

P: Hi haurà servei de menjador?

R: Els nens i nenes que necessitin quedar-se a dinar ho podran fer. Tenim un protocol 
específic pel menjador amb les mesures que cal adoptar en tot moment. Com ja sabeu 
treballem amb cuina pròpia la qual cosa disminueix el risc d’entrar producte cuinat des de 
l’exterior. Els nens i nenes menjaran amb els espais i distàncies pertinents i els monitors 
utilitzaran les mesures de seguretat marcades al protocol.

P: Tinc algun dubte de caire personal que m’agradaria resoldre, com ho puc fer?

R: Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos al director del casal, en Jordi, i podeu fer 
servir qualsevol dels canals que disposem. 

648635357 ( també whatsapp )

menjador@ampa.escolapallerola.cat

Disposem de tres canals més de comunicació i informació:

web: www.ampa.escolapallerola.cat

Instagram: claquetaiacciopallerola

Telegram: casal estiu pallerola

http://www.ampa.escolapallerola.cat/
mailto:menjador@ampa.escolapallerola.cat

