
 
  
Benvolgudes famílies, 
  
Obrim les portes a les activitats de vacances amb una proposta lúdica que 
vetlla pel benestar emocional dels infants i joves i oferir-los un espai relacional 
positiu i de transmissió de valors. Un espai per gaudir i compartir, un espai 
temps que ens permeti fer de la vivència aprenentatge.  
 
Com sabeu, la COVID-19 ens ha posat davant d’un panorama que mai abans 
havíem viscut, i que tots plegats, hem hagut de reinventar-nos per poder fer 
front aquesta situació. Des de 7 i TRIA, juntament amb l`equip de treball de 
l`Ajuntament hem redissenyant les activitats d’estiu seguint totes les 
recomanacions del departament de Joventut i les mesures establertes pel 
Govern de la Generalitat i que estan validades pel PROCICAT sense perdre 
l’essència que any rere any hem anat cultivant. 
  
Si bé és cert, que enguany, tots hem de ser conscients que ens posem davant 
d’una situació excepcional, nova per a tots i que més que mai hem de protegir 
als infants.  
Per aquest motiu i seguint les mesures establertes volem compartir amb 
vosaltres com hem imaginat i dissenyat el casal  
 
Treballarem en base el centre d’interès, una aventura amb en Petit príncep que 
ens acompanyarà durant les setmanes del casal per fer-nos viure un munt 
d’activitats i dinàmiques pensades en el benestar emocional dels infants i 
respectant el distanciament físic que s’estableix. 
  
Ens organitzarem en grups de 10 infants i crearem els anomenats grups de 
convivència. Aquests seran el nostre referent, cadascun disposarà d’un color 
diferent i ens ajudarà a distribuir els infants per als diferents espais, els 
transformarem en el desert del Sàhara, el planeta del baobabs, en un món ple 
de roses...  
Aprofitarem els espais exteriors que ens brinda l’escola per a poder realitzar el 
màxim d’activitats a l’aire lliure, cercant fórmules que ens permetin 
interrelacionar-nos amb la resta de grups de convivència, a través de pistes 
amagades, d’intercanvi de d’elements, de cartes escrites, d’espectacles...  
 
Tenint en compte els colors (grups de convivència) establirem els horaris 
d’entrada i sortida del casal, així com els diferents torns de menjador i de les 
activitats, per tal de reduir al màxim la concurrència.  
 
Posarem especial èmfasi, en el treball d’hàbits, en la higiene i seguretat, 
establint rutines de rentar mans a través de dinàmiques que aforeixin la seva 
correcta higiene, a l’entrada i sortida del casal, abans i després de cada àpat i 
de cada activitat 
 



Disposarem de gel hidroalcohòlic i eixugamans d’un sol ús a cada espai, a 
cada petit planeta del nostre casal.  
Dos membres de l’equip, vetllaran pel compliment de les mesures d’higiene i 
seguretat que estableix el decret. Tots dos, juntament amb els membres de 
l’equip de casals de 7 i TRIA, disposaran de la formació necessària per a poder 
desenvolupar de forma òptima aquesta tasca. Seran els nostres farolers i ens 
acompanyaran, ens cuidaran i ens il·luminaran cada dia encenent la llum del 
nostre casal.  
En el nostre petit planeta, el casal, no és obligatori l’ús de mascaretes, només 
en aquells casos on no es pugui mantenir la distancia de seguretat, per fer una 
intervenció d’apropament a l’infant, una cura i si és necessari quan gestionem 
enyorances i pors.   
 
Estem coordinats amb el departament de Joventut i de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, que dia a dia, actualitza els protocols de comunicació i de 
funcionament envers la higiene i seguretat.  
S’ha establert, diferents vies de comunicació i d’assessorament per 
acompanyar als equips davant la situació actual. S’han concretat protocols 
d’actuació envers la situació de possible simptomatologia, i així mateix, s’ha 
establert la necessitat de prendre la temperatura als infants  abans de  
l’arribada al casal i fer un reconeixement de símptomes diari per part de la 
família (us adjuntem llistat de comprovació de símptomes), en el cas que es 
detectés algun símptoma o la seva temperatura fos igual o superior a 37.3ºC, 
l’infant no podrà incorporar-se a l’activitat. Per aquest motiu és important que 
els infants vinguin acompanyats d’un adult per tal de vetllar per la seva 
seguretat.  
Estem davant d’una situació que requereix d’una resposta col·lectiva, per 
aquest motiu, el primer dia de casal, haureu d’entregar-nos degudament 
emplenada la declaració responsable que us  van enviar des de l`Aujuntament 
en el comunicat i ser molt curosos amb la informació.  
 
Al llarg dels propers dies, us farem arribar la informació sobre l’organització, 
horari d’entrada i sortida...  i un video engrescador  que han fet els monitors  
dels diferents equips ( Petits , Mitjans i Grans )  per a veure amb els infants i 
tots aquelles  actualitzacions de protocols que ens facin arribar des del 
departament de Salut.  
Gràcies per fer-nos confiança un any més i acompanyar-nos en les activitats 
d’estiu 2020.  
 
 
Ens veiem en breu, acompanyant els vostres Petits prínceps.  

7 i TRIA 

 


