
CARTA INFORMATIVA 

 

CASAL MUNICIAPL D’ESTÍU 2021 

Sant Julià de Vilatorta 

 

Benvolgudes famílies! 

 

Enguany hem adaptat la logística i el funcionament del nostre Casal d’Estiu a les noves 

mesures de seguretat i higiene vigents. 

 

Tot i així, no tot són entrebancs i l’equip de monitores del casal ens hem format i adaptat per 

tal que aquest casal continuï funcionant de la millor forma que sabem i amb l’objectiu 

principal de ser un servei que ajudi a les infants tornar a socialitzar-se de forma presencial i 

de gaudir d’espais de lleure. 

 

Tenim una tasca molt important i aquesta no la  podrem fer totes soles, per aquest motiu us 

volem demanar que compliu, en la mesura que sigui possible totes aquelles demandes i 

protocols que des del Casal d’Estiu i la Generalitat hem desenvolupat. 

 

Salut i lleure! 

 

“Equip de monitores del Casal d’Estiu Municipal  2021”. 

 

 

A continuació trobareu la informació detallada de tot el que cal tenir present per a 

participar en el Casal d’Estiu 2020. És important una lectura exhaustiva d’aquest document 

per poder saber quins són els requisits i protocols a seguir per poder participar a l’activitat.  

 

Normativa i protocols de seguretat i higiene 

 

Durant l’arribada de les participants del Casal Municipal d’Estiu, cada monitor/a responsable 

dels diferents grups de convivència s’encarregarà de prendre'ls-hi la temperatura i anotar-ho a 

un document de registre. Per fer-ho, s’utilitzarà un termòmetre frontal. Amb el control de la 

temperatura, juntament amb la comprovació diària de de símptomes que es recomana a les 

famílies que realitzin, podrem garantir la participació en les activitats de lleure 

corresponents amb seguretat.  

 

A més, s’estableixen com a requisits bàsics per a participar els següents: 

 

- Absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea…).  

 



- En el cas d’haver estat en contacte amb alguna persona confirmada de COVID-19 o 

simptomatologia compatible, han de passar 14 dies des d’aquest contacte perquè el 

jove pugui tornar a participar.  

 

- Altament recomanable tenir el calendari de vacunes actualitzat. 

*Consultar el document “Guia significat carnet vacunal al dia” que trobareu adjunt 

a la notícia.  

 

- En cas de joves considerats de risc per temes de patologies prèvies hauran de 

consultar la idoneïtat de participar a l’activitat amb els serveis mèdics. 

 

- En cas de simptomatologia no COVID-19, els joves han d’haver passat 48h 

assimptomàtics i 10 dies en cas de simptomatologies compatibles amb la COVID-19 

per poder retornar a l’activitat.   

 

Comprovació diària de símptomes 

 

Les famílies sou les responsables de comprovar l’estat de les participants/infants i 

garantir, si el seu estat de salut ho permet, la participació al Casal Municipal d’Estiu 

2020.  

 

Demanem a les famílies molta responsabilitat en cas de detectar símptomes compatibles 

(o no) amb el COVID-19, i que en tot moment mantingueu informades a les monitores al 

respecte perquè pugin fer-ne el control i anotar qualsevol canvi en les participants. L’objectiu 

principal és poder evitar contagis entre el grup de convivència. 

 

Material que cal portar: 

 

Entre les pertinences que porten les infants per a participar a l’activitat, és OBLIGAT sumar-

hi: 

- Estoig amb un llapis, maquineta, goma i  unes tisores. 

- Esmorzar 

- En cas que les infants es quedin a dinar, caldrà dur carmenyola (2 o un amb 

separadors), tovalló i coberteria (per poder dinar) - dins d’una bossa. 

- Cantimplora amb aigua 

- Gorra i crema solar 

- Màscara obligatòria a tots els infants que hagin cursat 1r de primària o superior (per 

utilitzar en cas que l’activitat no permet mantenir el distanciament físic recomanat, en 

cas de cures o per prendre temperatura diària).  

 

*Cal que les pertinences estiguin marcades amb el nom per evitar que es barregin o acabin 

en maletes d’altres infants. El material individual permet evitar l’ús compartir i, 

conseqüentment, podem reduir el risc de contagi.  

 



Organització grups 

 

A partir del formulari que vau completar en relació als grups de convivència, us informem 

que han quedat així: 

 

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 

Dirigents: 

Arnau i Maria 

(654669638) 

Dirigents: 

Flor ,Carla i Martí  

(655666232) 

Dirigents: 

Albert i Denis 

(608920413) 

Dirigents: 

Núria i Cristina 

(691716166) 

Anys: 

2017 i 2018 

Anys: 

2015 i 2016 

Anys: 

2014 i 2013 

Anys: 

2012, 2011,2010, 

2009 

Espai:  

infantil 1 

Espai:  

infantil 2 

Espai: 

infantil 3 

Espai: 

menjador 

 

Entrades i sortides 

 

És molt important que cada família i infant tingui clar el número de grup al qual 

correspon, així com també el nom dels monitors/es responsables, de la porta d’entrada i 

sortida que ha d'utilitzar per evitar aglomeracions i del punt de trobada del seu grup. 

Per tal que hi hagi un bon funcionament les entrades i sortides estaran marcades per unes 

franges delimitades, per tal de no alterar els hàbits d’higiene i el desenvolupament de les 

activitats. 

Les entrades i sortides del casal coincidiran amb el desenvolupament de hàbits d’higiene, 

inicis i finals d’activitats o bé entrades i sortides delimitades. 

En cas que les famílies hagin informat amb antelació de la sortida o entrada dels  infants en 

hores concretes, les dirigents hauran de vetllar per fer complir els hàbits d’higiene així com la 

rebuda i  el comiat de la participant.  Entenent aquestes situacions com a puntuals i 

extraordinàries (com visita el metge, causes laborals puntuals o bé causes majors). 

Les famílies no podran accedir a dins del recinte del casal. Les infants es deixaran a la 

porta de cada entrada corresponent on hi haurà una responsable que rebrà les participants i les 

hi prendrà la temperatura i proporcionarà els materials pertinents per afer la higiene 

d’entrada. 

• Horaris d’accés: 

o Servei de bon dia (de 8h a 9h). 

▪ Hora d’accés de 8h a 8.45h. 

 

o Acollida (de 9h a 10h). On es proposen activitats dirigides.  

▪ Hora d’accés de 9h a 9.30h. 

 



o Esmorzar i esbarjo de 10h a 11.15h 

▪ Hora d’accés 10h a 10.15h. 

 

o Dinàmiques i activitat general. (de 11.15h a 13h).  

▪ Hora d’accés de 11h a 11.15h. 

 

 

Accessos:  

 

 
 

 

Accés pel Carrer Calldetenes: 

• Grup 1: Accés per la porta de vidre d’infantil de l’escola Bellpuig  

• Grup 2: Accés per la porta metàl·lica exterior que dona al pati d’infantil de l’escola 

Bellpuig. 

• Grup 3: Accés per la porta principal de vidre de l’escola Bellpuig. 

 

Accés pel Carrer de les Roques: 

• Grup 4: Accés per la porta metàl·lica que dona al pati general de l’escola. 

• Les persones que hagin sol·licitat servei de bon dia, solament podran accedir al 

casal per la porta situada al carrer de les roques en horari de 8h a 8.45h. 

Grup 4 + Bon 

dia i dinar 

Grup 2 

Grup 1 

Grup 3 



• En el mateix cas les persones que es quedin a dinar sortiran per l’accés del carrer de 

les roques en horari de 13h a 15h. 

 

Dia de patinet/bicicleta/patins 

 

Els que ja heu participat altres anys sabeu que establíem un dia en què totes les infants podien 

portar patinet/bicicleta/patins en un dia concret de la setmana, és característic del Casal 

Municipal d’Estiu. Enguany establirem un dia diferent per a cada grup de convivència, en el 

qual apareixerà en el calendari.  

 

A tenir en compte: 

 

- Les famílies són les responsables de desinfectar i netejar diàriament la 

patinet/bicicleta/patins. 

 

- És OBLIGATORI portar casc i altres proteccions pertinents si és el cas. 

 

- Portar patinet/bicicleta/patins és opcional. 

 

- Les bicis/patinets/patins no podran entrar a als espais d’aules. Sempre hauran d’estar a 

l’exterior, aparcament de bicis de l’escola, al costat de la porta principal, accés pel 

carrer Calldetenes. 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

XXXXXX Grup 1 Grup 3 Grup 2 Grup 4 

 

Dinar 

 

Cada dia les infants que hagin reclamat servei de menjador dinaran conjuntament. 

L’àpat de dinar es desenvoluparà en un espai neutral, no assignat a cap grup de convivència 

concret. Es buscarà que totes les participants mengin amb una distància mínima de 2 m i 

sense compartir menjar. Els dinars aniran lligats a la carmanyola portada de casa. 

- Carmanyola 

- Cantimplora 

- Tovalló 

- Coberteria 

 

D’aquesta manera, assegurem que cada infant utilitzi el seu material i pugui fer-ne la neteja i 

desinfecció diària a casa.  

 

 



Piscina/Jocs d’aigua 

Els dies destinats a la piscina municipal del poble es distribuiran entre tots els grups de 

convivència de l’activitat amb la intenció de no alterar en gran mesura l’aforament de la 

piscina municipal i minimitzar el contacte amb altres grups de convivència. 

Es faran torns en dues franges horàries (de 10h a 12h i de 12h a 14h). El casal hi anirà a la 

primera franja horària (de 10h a 12h), com a màxim per dia i franja i on només hi pot anar un 

grup de 10 de cada entitat que fa casal. 

Es contemplaran altres activitats de lleure que es desenvolupen al poble per tal de minimitzar 

el contacte en horari de casal amb altres grups de participants d’altres activitats del municipi. 

Excursions 

Els dies destinats a les excursions es dedicaran a descobrir l’entorn del poble de Sant Julià de 

Vilatorta. Les excursions es pensaran en funció de l’edat de les participants i les condicions 

meteorològiques a més de la distància i punts de socors. 

Es buscarà no coincidir amb altres grups o altres activitats de lleure per tal de minimitzar el 

risc i la barreja de les participants en les hores de l’activitat. 

En els dies marcats caldrà portar calçat i roba còmode a més d’una cantimplora amb aigua i 

gorra. 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

X Grup 4 Grup 2 Grup 3 Grup 1 

 

Comunicació amb les famílies 

Les famílies es podran comunicar amb els dirigents de l’activitat en funció del grup de 

convivència de l’infant a càrrec, coneixedores dels protocols i les qüestions relacionades amb 

les participants així com la documentació necessària. 

En cas de voler parlar amb els responsables de l’activitat aquestes hauran de fer la demanda a 

el dirigent pertinent, el qual traspassarà el missatge a les persones responsables de l’activitat. 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

X Grup 3 Grup 1 Grup 4 Grup 2 



Es disposarà d’un Llibre d’incidències on s'apunten els incidents més remarcables. Aquest 

llibre disposarà de l’acció descriptiva del què ha passat i la posterior firma del responsable de 

l'activitat del responsable que ha observat l'incident i del responsable legal de la participant 

(pare/mare/tutora legal). 

 

Calendari i horari activitats  

Aquest any s’ha contemplat la possibilitat que cada grup anés a esmorzar fora del casal un 

cop per setmana, independentment dels dies de piscina i d’excursió. A continuació veureu el 

dia indicat de cada grup:  

 

Horari Grup 1: 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8h a 9h Servei de 

bon dia 

Servei de 

bon dia 

Servei de 

bon dia 

Servei de 

bon dia 

Servei de 

bon dia 

9h a 

9.30h 

Acollida Acollida Acollida Acollida Acollida 

9.30h a 

10.30h 

Activitats 

dirigida 

Activitats 

dirigida 

 

 

Piscina 

Activitats 

dirigida 

 

 

Excursió 10.30h a 

11.15h 

Esbarjo Esbarjo 

(PATINET) 

Esbarjo fora 

casal 

De 

11.15h a 

13h 

Activitat 

diària. 

Activitat 

diària. 

Activitat 

diària. 

De 13h a 

15h 

Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

 

  



Horari Grup 2: 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8h a 9h Servei de 

bon dia 

Servei de 

bon dia 

Servei de 

bon dia 

Servei de 

bon dia 

Servei de 

bon dia 

9h a 

9.30h 

Acollida Acollida Acollida Acollida Acollida 

9.30h a 

10.30h 

Activitats 

dirigida 

Activitats 

dirigida 

 

 

Excursió 

Activitats 

dirigida 

 

 

Piscina 10.30h a 

11.15h 

Esbarjo Esbarjo 

fora casal 

Esbarjo 

(PATINET) 

De 

11.15h a 

13h 

Activitat 

diària. 

Activitat 

diària. 

Activitat 

diària. 

De 13h a 

15h 

Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

 

Horari Grup 3: 

 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8h a 9h Servei de bon 

dia 

Servei de bon 

dia 

Servei de bon 

dia 

Servei de 

bon dia 

Servei de bon 

dia 

9h a 9.30h Acollida Acollida Acollida Acollida Acollida 

9.30h a 

10.30h 

Activitats 

dirigida 

 

 

Piscina 

 

Activitats 

dirigida 

 

 

Excursió 

Activitats 

dirigida 

10.30h a 

11.15h 

Esbarjo Esbarjo 

(PATINET) 

Esbarjo fora 

casal 

De 11.15h 

a 13h 

Activitat 

diària. 

Activitat 

diària. 

Activitat 

diària. 

De 13h a 

15h 

Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

 

 

Horari Grup 4: 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8h a 9h Servei de bon 

dia 

Servei de bon 

dia 

Servei de bon 

dia 

Servei de 

bon dia 

Servei de bon 

dia 

9h a 9.30h Acollida Acollida Acollida Acollida Acollida 

9.30h a 

10.30h 

Activitats 

dirigida 

 

 

Excursió 

 

Activitats 

dirigida 

 

 

Piscina 

Activitats 

dirigida 

10.30h a 

11.15h 

Esbarjo Esbarjo fora 

casal 

Esbarjo 

(PATINET) 

De 11.15h 

a 13h 

Activitat 

diària. 

Activitat 

diària. 

Activitat 

diària. 

De 13h a 

15h 

Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

 



 

*Cal ser conscients que la situació en la qual vivim és canviant i ens reserven el dret de 

modificar i anular alguna activitat segona indicacions sanitàries o condicions des fase de 

desconfinament en la qual ens trobem en cada moment.  


