FITXA INFORMATIVA CASALS MUNICIPALS DE
ROSES. COVID-19
Aquest document és una fitxa informativa i normativa, dirigida a totes les famílies interessades a fer participar els seus fills/es als Casals d’Estiu Municipals de Roses, en
aquest context d’excepcionalitat.
Els Casals Municipals d’Estiu 2020 serà flexible: adaptarem les activitats que teníem
pensades a les noves circumstàncies que ens hem trobat. Serà progressiu: seguint
les directrius marcades pel lleure en cada fase del desconfinament. I per últim, adaptat a les característiques del nostre municipi i a les instal·lacions disponibles.
El Casal d’Estiu ha de ser un lloc segur per als vostres fills/es i, a dia d’avui, només
es posarà en marxa si ens trobem en fase 3.
A diferència d’altres anys, aquest 2020 serà especial ja que els infants es retrobaran
de nou en un mateix espai després d’un llarg període, recuperaran el sentit de la co munitat i hauran d’aprendre noves rutines relacionades amb la higiene i la protecció.
D’aquesta manera, l’acompanyament emocional, el treball del dol i la gestió de la incertesa i la por al desconegut formaran part, mitjançant el joc, de les programacions
per aquest 2020.

CONSIDERACIONS COMUNES RESPECTE LES ACTIVITATS:
Mida dels grups i ratis: Hi haurà 1 monitor/a per cada grup de 10 nens/es i es treballarà per “grups de convivència”. El monitor/a, vetllarà perquè el seu grup respecti
les normes de convivència, seguretat i higiene, sempre supervisat/da per la figura
del director/a.

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS:
 Es crea la figura del “Responsable de seguretat i higiene”, que vetllarà pel
compliment de totes les noves mesures, a més de formar i informar a l’equip de
monitors/es, participants, famílies...
 El Departament de Salut Pública, formarà els nostres responsables de seguretat i
higiene.
 La DG de Joventut donarà el vist-i-plau a les nostres activitats abans de començar el Casal d’Estiu.
 S’ensenyarà la tècnica de “rentat de mans efectiu” de la OMS.
 Es faran servir mascaretes si és impossible respectar els 2 metres de distància de
seguretat.(les hauran de portar les famílies)
 Diàriament es comprovarà la simptomatologia dels nens/es i monitors/es mitjançant check-lists, prenent la temperatura amb termòmetres frontals i, en el cas
del monitoratge, fent ús també de l’aplicació per mòbils STOP COVID 19 CAT.

 La informació, tant de nens/es, com de monitors/es, quedarà registrada i docu mentada.
 Es realitzaran les ventilades i desinfeccions diàries dels espais tancats que s’utilitzin.
 Els participants no podran compartir, en cap cas, els seus utensilis personals. En
el cas dels menjadors, tot els utensilis seran individuals també.

CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES EN L’ORGANITZACIÓ DE LES DIFERENTS TIPOLOGIES D’ACTIVITATS.
 Les entrades i sortides s’hauran de fer de forma esglaonada (en periodes de 10
minuts aprox.). Intentarem agilitzar aquest tràmit buscant diferents espais per a
realitzar les activitats així com diferents punts d’entrada i de sortida.
 Delimitarem les zones de l’activitat: espai d’activitats, de rebuda, de recollida,
d’esmorzar, de treball per grups de convivència...
 Altres mesures organitzatives i de seguretat que s’aniran informant durant el
desenvolupament de l’activitat.
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