CASAL D'ESTIU
AGOST
ESTIU 2021

CASAL D'ESTIU
DEL 2 D'AGOST AL 3 DE SETEMBRE
MATÍ INFANTIL
dilluns a divendres de 9 a 14 hores i excursió de 9 a 16:30 hores
MATÍ JOVES
dilluns a divendres de 10 a 14 hores i excursió de 9 a 16:30 hores
TARDA INFATIL
de dilluns a divendres 9 a 16:30 hores
TARDA JOVES
dilluns a divendres de 10 a 16:30 h i excursió de 9 a 16:30 h

ORGANITZACIÓ I HORARIS ENTRADA
G1, G2, G3, G4 - horari d'ENTRADA a les 9:00 h
Porta PRINCIPAL Escola PABLO NERUDA (Carrer Cornellà)
G5 i G6 - horari d'ENTRADA a les 9:00 h

Porta DARRERA Escola PABLO NERUDA (Carrer Miralta)
JOVES - horari d'ENTRADA a les 10:00 h *Excursió 9:00h
Porta Club

ORGANITZACIÓ I HORARIS ENTRADA
G1, G2, G3, G4 - horari de SORTIDA a les 16:30h

Porta PRINCIPAL Escola PABLO NERUDA (Carrer Cornellà)
G5 i G6 - horari de SORTIDA a les 16:30 h

Porta DARRERA Escola PABLO NERUDA (Carrer Miralta)
JOVES - horari de SORTIDA les 16:30 h

Porta Club

PLANIN ACTIVITATS

GRUP DIFUSIÓ WHATSAAP
Es crearà un grup de difusió de whatsapp per comunicar-nos amb les
famílies, enviar documentació i altres. És necessari que tingueu guardat a
la vostra agenda de contactes el

TELÈFON 601.428.058

COMPROVACIÓ SÍPTOMES
Diariament heu de comprovar que els vostres fills o filles no tenen cap
símptoma compatible amb la COVID-19. En cas de tenir mostrar algun
simptoma compatible, l'infant o jove no podrà assistir a l'activitat.

ÚS MASCARETA
L’ús de mascareta és obligatori a partir de 6 anys i recomanable en
infants a partir de 3 anys.

Informacions
importants!!!

PROTOCOL EN CAS D'UN POSITIU
Si durant el Casal es detectés un cas positiu seguirem les indicacions que
rebem des de SALUT i us mantindrem informades en tot moment. En tot
cas aquesta situació pot comportar un confinament de tot el grup durant 10
dies.

MENJADOR
no vulguin pícnic a les excursions hauran d'avisar a la
referent del grup, abans del dia de l'excursió. Un cop anul·lat no es podrà
Els infants que

tornar a demanar.

ASSISTÈNCIA A L'ACTIVITAT
En el cas que l'infant estigui malalt o no pugui venir per alguna raó concreta, cal avisar
a primera hora del matí al

TELÈFON 601.428.058. És important avisar, per evitar que el

grup estigui esperant.

MARXAR SOL O SOLA O AMB ALGUNA ALTRA PERSONA
Només podran

marxar sols aquells infants que tinguin signada l'autorització.

En

el cas que hagin de marxar amb alguna altra persona, germà o germana gran, també
caldrà signar l'autortizació corresponent. No entregarem cap infant sense tenir aquest
document signat.

ADMINISTRACIÓ MEDICAMENTS
En cas que sigui necessari administrar algun medicament durant l'activitat, només es
farà tenint recepta electrònica mèdica i aquells especificats en l'autorització per
medicaments (ha d'estar signada).

DOCUMENTACIÓ ACTIVITAT
Per què l'infant

pugui començar l'activitat és imprescindible que hi hagi tota la

documentació entregada i signada. En cas contrari l'infant no podrà quedar-se a
l'activitat.

