1. EQUIP D’EDUCADORS I EDUCADORES
Com a Esguard ara més que mai, creiem que hem crear sinèrgies per poder generar un espai de lleure proper,
lúdic i lliure on els infants puguin desenvolupar-se amb tranquil·litat. Creiem que des de la comunitat
educativa cal que vetllem pel benestar dels nostres d’infants i joves gaudint conjuntament de les experiències
viscudes en cada moment i vetllar pel benestar tan individual com col·lectiu.
És per això que l’equip fa seu aquest espai educatiu i d’acompanyament als infants durant aquestes setmanes,
per tal que sigui un espai d’aprenentatge i creixement personal, perquè els infants es sentin a gust i gaudeixin,
es respectin i rebin el suport que necessitin. En aquest aspecte entenem els interessos dels infants com a eix
vertebrador de la nostra tasca i és per això que les activitats sempre respondran a les seves necessitats. Així
doncs, l’infant és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge
Formacions i Recursos
Sentim que per aquests casals, degut al context social que estem vivint, el nostre equip de monitoratge ha de
tenir una bona formació emocional per poder tenir totes les eines d’acompanyament necessàries: per poderlos escoltar més que mai i poder ser-hi acompanyant les seves inquietuds, pors i també escoltant les seves
propostes. És per aquest motiu que des de l’Esguard hem fet una formació a l’equip de monitoratge amb
l’objectiu de treballar l’acompanyament emocional amb els infants i aprendre a observar i acompanyar a
l’infant davant la incertesa i la por a allò desconegut.
A més a més, des de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ens va oferir unes sessions formatives
per treballar la inclusió dels infants amb necessitats educatives específiques per tal de poder-nos adaptar
millor a les necessitats de l’infant i de la seva relació amb el grup.
-

Estratègies per a la inclusió dels infants i joves amb discapacitat en un entorn de lleure.

-

Estratègies per a la participació en el lleure dels infants i adolescents amb trastorns de conducta.

-

Estratègies per a la participació en el lleure d'infants amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).

Per últim, les persones responsables de la prevenció i d’higiene han fet una formació relacionada amb
prevenció, protecció i seguretat alimentària del COVID-19 impulsada i impartida pel Departament de Salut en
col·laboració amb la Direcció General de Joventut.
2. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER REALITZAR EL CASAL D’ESTIU
Us recordem que per tal d’acabar de formalitzar la inscripció i perquè els infants puguin assistir al casal de
setembre, cal que ens feu arribar la documentació següent.
-

Foto del DNI del tutor/a legal
Foto de la targeta sanitària CatSalut de l’infant
Foto del carnet de vacunació de l’infant
Autorització del casal (l’adjuntem al final del document)
Certificat del bon estat de salut (l’adjuntem al final del document)

3. FUNCIONAMENT DURANT EL CASAL D’ESTIU
Entrades i sortides
Les entrades i sortides les farem esglaonades. El primer dia del casal us assignarem un grup i us comunicarem
els horaris d’entrada i de sortida de la resta de dies
P3, P4 i P5: Entraran per la porta principal de l’escola, en el cas que sigui necessari podran entrar amb una
persona adulta que s’haurà de prendre la temperatura portar mascareta obligatòriament.
De 1r a 6è: Entraran per la porta principal de l’escola sense l’acompanyament d’un adult.
La recollida dels infants es farà per la porta principal i es sortirà per el gimnàs.

Grups de vida
Durant el casal d’estiu els infants s’agruparan en grups de vida. Aquests estaran formats per 10 infants.
Intentarem relacionar aquells infants que tinguin més vincle emocional per fer una tornada més propera i fàcil.
Tot i així, volem remarcar que no sempre ens serà possible tenint en compte que cada setmana hi haurà
variacions d’infants. Vetllarem al màxim per mantenir els grups d’amistats.

-

Protocols amb infants

Després de rebre tota la informació des de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, hem fet un buidatge i
hem creat els nostres protocols interns amb totes les mesures de seguretat i higiene que haurem de seguir.
Som conscients que com a Esguard acompanyarem als infants en un procés difícil i diferent durant el casal i
per nosaltres aquest acompanyament ha de ser proper en molts dels casos. És per això que intentarem,
sempre que ens sigui possible, mantenir la distància de seguretat.
Es prendrà la temperatura cada dia a totes les persones participants del casal d’estiu i es netejarà el material
i les aules que es facin servir cada cop que hi hagi un canvi de grup de vida.
Durant les sortides pel barri, els infants a partir de 6 anys hauran de portar mascareta, sempre que no es pugui
mantenir la distància de seguretat amb la resta de persones que circulin pel carrer. Això vol dir que, aquells
infants que la tinguin, hauran de portar una mascareta en una bossa de tela a la motxilla.
Les monitores del casal també portaran mascareta en tots aquells moments que sigui impossible mantenir la
distància de seguretat amb els infants, tal i com ho marquen els protocols.
IMPORTANT! Adjuntem en aquest mateix mail, el protocol que seguirem en el cas que detectem un
possible cas de COVID-19 en algun grup d’infants, és a dir, si detectem els símptomes en alguna de les
persones participants. És molt important que el llegiu.
-

Activitats

Volem adaptar-lo no només per les mesures de seguretat sinó també per l’estat emocional dels infants. Hem
adaptat les activitats al petit grup: els infants podran escollir quines activitats fer durant el dia a dia, prioritzant
així les seves motivacions, i també crearem espais de cura emocional.
Hem dividit les activitats en diferents blocs: jocs moguts, manualitats, tallers de cuina, educació emocional,
etc. Abans de començar el casal us farem arribar les graelles de programació.
Volem que cada dia l’equip destini una estona abans de començar les activitats i una estona després
d’aquestes a fer rotllana/assemblea/espai de conversa. Aquest espai de trobada del matí es destinarà
principalment a escollir quins jocs, tallers i activitats es voldran fer durant el dia, i al final de la jornada farem
una trobada de tancament centrant-nos més en la part emocional, valorant:
“ com hem estat?” i ”com ens ho hem passat?”
Crearem espais segurs que permetin, si ho volen i estan a gust, compartir com estan, com han viscut els
mesos de confinament i també explicar experiències per tal de generar complicitats i vincles.
4. TEMPS DE MIGDIA
L’estona de menjador funcionarà amb total normalitat però amb les mesures marcades des de Sanitat:
-

El responsable d’higiene (coordinador) o el/la cuiner/a serà qui prepararà els estris per menjar.
El/la cuiner/a serà qui traurà el menjar de la cuina en plats o en safates i seran els responsables de
grup qui serveixin el menjar als plats dels infants.
Els infants no podran servir-se el seu propi plat, com la resta de casals.
S’habilitaran diferents espais i torns de menjador, en el cas que fossin molts infants.
Cada cop que hi hagi un grup nou d’infants es netejarà i ventilarà el menjador.

**El primer dia de casal us donarem el menú basal del totes les setmanes. En el cas d’infants amb necessitat
d’un altre tipus de menú, el primer dia de casal li donarem el menú concret al vostre infant.
5. PROGRAMACIÓ CASAL D’ESTIU

6. MATERIAL NECESSARI
✓

Diari: Roba còmode, gorra, calçat còmode i esmorzar (recomanem que sempre que es pugui sigui
fruita i així evitem aliments altament processats). Una ampolla de plàstic o el seu propi got (sempre
haurà de ser-hi a la motxilla).

✓

Roba per la remullada: Banyador, xancletes, tovallola, crema solar (us demanem que sigui d’espai i
que hi poseu el nom així evitarem perdre-les; en el cas que la crema sigui per compartir entre infants
de la mateixa família, poseu el nom de les dues/tres persones) i roba de recanvi (per infantil i per
primària).
Cada infant haurà de portar la seva mascareta de casa.

✓

**És necessari que TOT el material i roba estiguin MARCATS amb el nom de l’infant.
7. INSCRIPCIONS, PREUS I PAGAMENTS
-

Inscripcions: Del 8 al 19 de juliol es podran fer les inscripcions enviant la documentació necessària al
correu electrònic ( pedagogic@lesguardcoop.cat).

-

Pagaments: Del 20 al 26 de juliol, serà el període per fer els pagaments i assegurar la plaça pel casal
de setembre. Per tal de fer la vostre reserva de la inscripció, ja comencem a necessitar els ingressos
per gestionar de manera immediata aspectes del casal i per tenir una confirmació del número
d’inscrits.
Número de compte: ES03 3058 0523 0827 2002 4281
Al concepte de l’ingrés cal indicar: NOM I COGNOMS INFANT + SETEMBRE.

Del 31 d’agost al 4 de setembre (preus per torn)
Mitja Jornada
Acollida matinal

Jornada completa

3 dies de 9h a 13h
De 9h a 17h
1 dies de 9h a 17h

4€/dia (esporàdics)
15€/setmana

93,00 €

135,00 €

Del 7 al 10 de setembre (setmana de 4 dies)
Mitja Jornada
Acollida matinal

Jornada completa

3 dies de 9h a 13h
De 9h a 17h
1 dies de 9h a 17h

4€/dia (esporàdics)
15€/setmana

82,00 €

120,00 €

8. RETORN O ANULACIÓ D’INSCRIPCIONS

Retorn o anul·lació d’inscripcions:
Un cop tancades les inscripcions del casal d’estiu:
✓ En cas de malaltia, degudament justificada amb certificat mèdic, es retornarà el 70% de
l’import total de la inscripció al casal d’estiu.
✓ En el cas que el Departament de Salut o qualsevol autoritat competent sigui qui decreti la
suspensió dels casals per criteris de salut pública, l’Esguard es compromet a retornar un 80%
de la part no gaudida del casal. També aplicarem aquest percentatge en la devolució dels
imports d'aquells torns no gaudits, si es detectés un cas de COVID en un grup de vida i, havent
consultat el Servei de Vigilància Epidemiològica, els infants d'aquest grup haguessin
d'abandonar el casal per precaució.
✓ Per causes injustificades: notificant 15 dies abans de l’inici de l’activitat (abans el 16 d’agost)
retornarem el 50% de l’import pagat del casal d’estiu.
9. COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
✓
✓
✓

✓
✓

En cas que sigui necessari fer règim, cal que ens ho feu saber a les 9.00 del matí.
En cas de malaltia, cal que ens aviseu a les 9.00 del matí per poder avisar a cuina i per tenir-ho en
compte per l’espai de migdia.
En el cas d’haver-vos de demanar algun material específic o bé d’haver-vos de fer arribar una
informació concreta, ho farem a través de circulars (penjades a la porta de l’escola i, si s’escau, via email).
En el cas d’haver de portar l’infant a acollida (esporàdicament), es farà el pagament en el mateix
moment de fer ús del servei, en efectiu.
Si necessiteu ampliar les setmanes de casal d’estiu pel vostre infant, cal que us dirigiu a la persona
responsable de la coordinació del vostre casal i aquesta us comunicarà si hi ha espais disponibles.
Equip de coordinació: Marcos Sans
Mail: pedagogic@lesguardcoop.cat
Telèfon: 623 04 56 25

A partir del 31 de d’Agost fins al començament del casal, només es podran fer inscripcions en funció de les
places que quedin lliures, també trucant al telèfon de referència de cada casal anotat anteriorment.

ALGORITME D’ACTUACIÓ DAVANT D’UN CAS POSSIBLE EN COLÒNIES,
CAMPAMENTS, CAMPS DE TREBALL O RUTES

Nen, nena, adolescent o jove que presenta:
- Febrícula o febre (≥ 37,3ºC)
- Tos i/o dificultat per respirar
- Congestió nasal i/o mal de coll
- Mal de panxa, vòmits i/o diarrea
- Malestar general o dolor muscular

Col·locació
de
mascareta
quirúrgica i aïllament del nen,
nena o jove afectat de la resta
de participants, acompanyat/da en tot moment d’una persona
responsable de l’activitat que
també es posarà mascareta
quirúrgica.
SIGNES DE GRAVETAT

NO
Avís telefònic a la família
La família recollirà l’infant i
es posarà en contacte amb
el seu CAP de referència

?

- Dificultat per respirar
- Vòmits o diarrea molt freqüents
amb afectació de l’estat general
- Dolor abdominal intens
- Confusió, tendència a adormir-se

SÍ
Trucar al 112
Avís telefònic a la família

Fora de l’horari d’atenció
del CAP: trucar al 061

En espera de resultats, les persones que hagin tingut contacte estret amb l’infant,
adolescent o jove hauran d’evitar el contacte amb la resta de participants.
Si es comunica que es tracta d’un cas probable o confirmat de COVID-19, se seguiran
les indicacions del Servei de Vigilància Epidemiològica.

FULL AUTORITZACIONS casal d’estiu 2020

Autorització de participació a l’activitat
En/Na, __________________________________ amb DNI/NIE/Passaport _______________________ autoritzo a
______________________________ a participar de les activitats que es realitzaran durant el casal d’estiu de 2020,
dutes a terme per L’Esguard SCCL.
De conformitat amb el què exposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) l’informem que
les dades personals recollides en aquest document són incorporades en els fitxers de L’Esguard SCCL amb la finalitat
de gestionar el servei que ofereix l’entitat. El sotasignat autoritza de forma expressa el tractament d’aquestes dades,
així com futures dades que pugui facilitar-nos per a la correcta prestació del servei, incloses dades especialment
sensibles (com informació sanitària d’interès). L’esguard es compromet a tractar les dades amb la màxima reserva.
Tanmateix la persona sotasignat declara que ha estat informada que accepta que les dades siguin utilitzades per fer
una bona gestió de l’activitat d’estiu. Rebre informació, creació de llistats de participants i contactes per a comunicació
d’incidències i d’altres coses relacionades amb l’activitat. Assumint que si es vol revocar el consentiment en qualsevol
moment i exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades,
mitjançant sol·licitud dirigida a través del correu lesguard@lesguardcoop.cat.

He llegit i accepto les condicions legals de la LOPD.

Tanmateix autoritzo a: (escriure SI o NO en el requadre).
L’ús de la imatge personal del meu fill/a per a fotografies, vídeos i material audiovisual que es realitzi durant
l’activitat, perquè l’Esguard en pugui fer ús a la seva pàgina web i xarxes socials.
Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que calgués adoptar en cas d’extrema
urgència, sota la pertinent direcció facultativa.
Autoritzo a l’Esguard SCCL a administrar paracetamol al meu fill/a en cas de presentar febre superior a 38ºC
de temperatura corporal mentre s’espera l’arribada d’algun familiar, amb trucada prèvia a la família.
Finalment, autoritzo el meu infant a marxar sol a casa.

Barcelona a ……. de ………………………. de 2020,

Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la
Covid-19
Declaro sota la meva responsabilitat:
 Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i
que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el
desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure, en la qual
en/na ...................................... participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i
l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que
puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.
 Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb
les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor
d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament
de l’activitat.
 Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per
en/na ...................................... per als dies que duri l’activitat, en cas que així ho
requereixi l’equip de dirigents.
 Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut
d’en/na ...................................... compatible amb la simptomatologia Covid-19
mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu
entorn familiar.
Finalment, que amb caràcter previ a la realització de
en/na ...................................... compleix els requisits de salut següents:

l’activitat,

 Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre,
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19
confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14
dies anteriors a la realització de l’activitat.
Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per
a la Covid-19:
 Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat
de la seva participació en l’activitat.
Nom i cognoms, DNI i signatura pare/mare o tutor/tutora
Data i localitat

