INFORMACIÓ CASAL IL·LUSIONS · BARCELÓ I MATAS
Molt bon dia! Si esteu rebent aquest missatge és perquè aquest estiu comptem amb vosaltres
al Barceló i Matas
Així que us volem donar les gràcies per confiar en nosaltres i, ja posats,
la benvinguda oficial al Casal Il·lusions 2020. Portem molt de temps treballant per construir un
gran estiu!
El director del casal és en Pau i estarà al Barceló i Matas 1 ó 2 cops a la setmana. La Mariona
serà la coordinadora i podreu comptar amb ella per qualsevol cosa, ja que estarà
constantment a l’escola.
Tindrem un total de 7 grups capitanejats per monitors i monitores amb moltes ganes de
compartir i créixer: la Sílvia, l’Alba, la Nora, l’Anna, la Pilar, la Carla, la Marta, la Martina, en
Jordi i la Carmen.
Distribució de grups
GRUP 1 (Sílvia i Alba): nens i nenes de P3.
GRUP 2 (Nora): nens i nenes de P4 i P5.
GRUP 3 (Carla i Marta): nens i nenes de 1r.
GRUP 4 (Martina): nens i nenes de 2n a 4t.
GRUP 5 (Jordi): nens i nenes de 5è i 6è.
GRUP SIS 3-6 (Anna i Pilar): nens i nenes P3 a P5.
GRUP Centre Obert (Carmen): nens i nenes de 4t a 6è.
Horaris i accessos
ACOLLIDA: entrada des de les 8:00h fins a les 8:40h per la porta principal (davant del pàrquing
de terra).
GRUP 1: entrada a les 8:50h i sortida a les 12:50h pel portal que comunica amb les aules de P3
(Carrer de Pals, 75).
GRUP 2: entrada a les 9:00h i sortida a les 13:00h pel portal que comunica amb les aules de P3
(Carrer de Pals, 75).
GRUP 3: entrada a les 8:55h i sortida a les 12:55h pel portal gris que divideix l’escola (Carrer de
Pals, s/n).
GRUP 4: entrada a les 9:05h i sortida a les 13:05h pel portal gris que divideix l’escola (Carrer de
Pals, s/n).
GRUP 5: entrada a les 8:55h i sortida a les 12:55h per la porta principal (davant del pàrquing de
terra).
GRUP SIS 3-6: entrada a les 9:10h i sortida a les 13:10h pel portal que comunica amb les aules
de P3 (Carrer de Pals, 75).
GRUP Centre Obert: entrada a les 9:05h i sortida a les 13:05h per la porta principal (davant del
pàrquing de terra).

Cada grup disposarà d’un màxim de 10 minuts per acollir als i les participants. En el cas puntual
de no poder complir amb aquest horari, es farà saber amb anterioritat al monitor/a per poderho gestionar amb temps.
Aquesta distribució forma part del plec de mesures que introduirem aquest estiu per
minimitzar el risc de propagació de la covid-19.
Activitats
El primer dia disposarem de la planificació d’activitats que farà cada grup. Es tracta d’una
planificació general que us ha de permetre organitzar-vos però que en cap moment serà la
versió definitiva: aquest any ens adaptarem molt a les necessitats dels nens i nenes.
Aquesta planificació, també com a mesura per prevenir contagis, la trobareu disponible en
versió virtual a partir del 3 de juliol a la nostra pàgina web: www.il-lusions.cat. Els 2 primers
dies de casal no implicaran cap roba ni calçat especial.
De moment us podem avançar que aquest estiu gaudirem molt de l’exterior i potenciarem
l’acompanyament emocional dels infants. Hem anul·lat totes les activitats que implicaven un
desplaçament amb autocars (platja, Aquadiver, Planeta Màgic, colònies) i mantindrem l’esperit
del lleure amb jocs, dinàmiques, tallers, activitats d’aigua, art, etc.
Què cal portar?
Aquest any NO es podran portar objectes personals ni deixar roba al casal. Així que tot el que
consta en aquest llistat caldrà portar-ho cada dia:
-

Mascareta (de roba o quirúrgica)
Esmorzar
Aigua
Crema solar posada de casa
Pot de crema solar (recomanable)
Banyador (recomanable)
Tovallola (recomanable)
Xancletes (recomanable)
Muda de recanvi (infantil)
Tovalloletes (infantil, es podran deixar al casal)

L’única cosa que es podrà deixar al casal són les tovalloletes. La resta haurà d’anar i tornar i
caldrà garantir que la roba que portin (ja sigui la muda o la posada) sigui roba neta i no
utilitzada.
És important marcar-ho tot amb nom i cognom.
Recomanem que a la bossa també hi poseu el banyador, la tovallola i les xancletes per poder
fer jocs d’aigua un dia de molta calor, per molt que no consti a la planificació. Els dies de jocs
d’aigua els nens i nenes hauran de venir amb el banyador posat de casa.
Mesures
Com hem anat repetint constantment, hem preparat un casal que ens permeti passar-nos-ho
genial i, a la vegada, donar resposta a la normativa relacionada amb la situació de pandèmia en
la que ens trobem.

1) Distància: tothom haurà de garantir una distància mínima de 1,5 metres, inclús els i les
acompanyants.
2) Mascareta: és obligatori disposar de la mascareta per fer-la servir en casos puntuals en
els que no es pugui garantir la distància. En els nens i nenes que han fet P3, P4 i P5 la
mascareta no és obligatòria però sí aconsellable.
3) Grups: aquest estiu tindrem grups de convivència, el que vol dir que durant un mínim
de 5 setmanes el grup estarà composat pels mateixos nens, nenes, monitores i
monitors.
4) Activitats: tenim la voluntat de gaudir de les hores de casal sense mascareta. I això
només ho podrem fer si som capaços de mantenir la distància.
5) Material: el material es podrà compartir entre els i les membres d’un mateix grup,
sabent que serà exclusiu per aquell grup. El monitor o monitora s’encarregarà de la
desinfecció de tot el material utilitzat un cop ja no hi siguin els nens i nenes. Aquest
estiu no està permès portar material de casa.
6) Rentat de mans: ens rentarem les mans abans i després de cada activitat (o canvi
d’espai), fent ús de tècniques que ens permetin assegurar un rentat de mans efectiu.
7) Famílies: no podreu accedir a l’escola a no ser que sigui per algun cas en concret, amb
permís previ, i sempre complint amb les mesures estipulades.
8) Control de símptomes: ens haureu d’informar de si ha presentat símptomes i estarem
atents a possibles situacions en les que algun nen o nena pugui presentar
simptomatologia compatible amb la covid-19: tos, mal de coll, mal de panxa, malestar
general, etc.
Gestió de símptomes
Disposarem d’un termòmetre làser per calcular la temperatura dels nens i nenes abans
d’entrar a l’escola.
Si detectem algun nen o nena que no ha entrat i presenta simptomatologia compatible amb la
covid-19, no podrà entrar a l’escola. Si aquesta detecció succeeix durant el transcurs del matí,
us avisarem perquè el/la vingueu a buscar i la porteu al CAP. Els professionals sanitaris
valoraran el cas i, si acaba sent un positiu, caldrà posar en quarantena (14 dies a casa) a tots
els i les membres del grup (inclòs el monitor/a).
Contacte
I fins aquí la informació necessària per poder començar el casal amb el millor dels somriures.
Per part nostre, us volem demanar disculpes pel retard a l’hora de fer-vos arribar aquest
missatge. Hem fet el possible per poder tancar tota l’organització abans de l’inici i poder
dedicar-nos al 100% als vostres fills i filles, que al cap i a la fi, és el que ens mou
Us animem a que feu córrer aquest missatge per assegurar-nos que arriba al màxim nombre de
famílies possible. Moltes gràcies!
Per contactar amb nosaltres tindreu el mòbil del casal a disposició, tant per trucades com per
Whats App: 634 88 23 05 (Pau).
També ens podeu escriure a lleureillusions@gmail.com.
Ara sí que sí, comença el compte enrere...
Fins ben aviat!

Equip Il·lusions

