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 :


Absència de simptomes de malalties relacionats amb la Covid-19



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.

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 seran les 5 èpoques històriques i aprofundirem en cada una d’elles (
prehistòria, edat antiga, edat mitjana, edat modera¡na i edat contemporània).
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 adaptats a la normativa
vigent en el moment que comencem el casal. Aquests grups estaran formats entre 10 i 14
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.

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 ferne.
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: Enguany tornarem a fer sortides ja que així està permès. Les que tenim programades
són a Aquadiver, Base Nàutica de Pineda de Mar, Maryneland i Parc Mediambiental de
Gualba. A més a més farem sortides de proximitat cada setmana on podrem desplaçarnos en bici, patinets, etc... Totes les sortides amb autocar tindran la seva hora d’arribada a
les 16:30.

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: Si, anirem a la piscina les setmanes que no tinguem excursió amb activitat aquàtica. La
piscina serà la de Boscos de la Batllòria i tan sols serà sortida fins el migdia. Els nens i
nens del grup 3 ( de 3r a ESO) podran dur diners per comprar-se algun gelat o refresc. No
podran oferir o comprar productes als germans que no estiguin dins d’aquest grup.
L’esmorzar d’aquell dia el farem a les instal·lacions habilitades dins del recinte de la
piscina. Adoptant totes les mesures de seguretat que ens marca el protocol,

P: Es farà acampada?
R: La intenció es poder fer dues acampades diferenciades. El grup 3 farà acampada de
dos dies i una nit fora de l’escola ( sempre que les condicions ho permetin, ja que en cas
de no poder-se realitzar es faria dins del recinte escolar). Això vol dir que marxaran tot el
dia, faran nit i tornaran el dia següent. El grup 2 farà acampada a l’escola habilitant el
gimnàs com a espai dormitori. Dins d’aquest grup s’inclouen els nens i nenes de P5 que
vulguin fer acampada.
Els sopars i esmorzars seran aportats pel casal, per tant les famílies tan sols cal que
portin el dinar en el cas de l’acampada del grup 3.
L’acampada de P5 i grup 2 començarà a les 20:00 del vespre del dia indicat.

P: Hi haurà servei de menjador?
R: Les famílies que demanin l’opció de menjador la tindran disponible sempre i quan
tinguem un mínim d’usuaris setmanals. Aquest mínim s’estableix en 20 usuaris per poder
disposar de cuina pròpia. En cas de que una setmana no hi hagi servei de cuina pròpia
s’ofereix la possibilitat de dur el dinar de casa. Es recomana portar-lo en recipients
hermètics, marcats amb el nom i cognoms. Es guardaran a la nevera de la cuina i després
es podran escalfar si es necessari. 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: #casalpallerola
Telegram: casal estiu pallerola

