INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES
CASAL IL·LUSIONS 2020

DISTRIBUCIÓ DE GRUPS
Aquest any treballarem amb grups de convivència, el que significa que els nens i nenes
que formin part del mateix grup, compartiran tot l’estiu en exclusivitat.
Les característiques dels grups de convivència seran les següents:
Màxim de 10 nens i nenes per grup.
1 monitor o monitora per cada grup.
No hi haurà interacció amb altres grups.
Entre els membres d’un mateix grup es podrà compartir el material.
Caldrà preservar la distància física de 2 metres de distància.
Es podrà trencar amb la distància fent ús de les mascaretes.
Els grups es formaran tenint en compte el nombre d’inscripcions segons les edats i
l’escola escollida. Sempre i quan la suma d’aquests dos factors ens ho permeti, farem
grups de màxim 3 anys de diferència entre el membre més petit i el més gran, a excepció
dels més petits del casal, amb els que mirarem de preservar grups d’edats el màxim de
similars possible.
Els noms dels grups s’escolliran un cop comencem l’aventura. Mentrestant, ens hi
referirem amb números, tants com grups i hagi, sent 1 el grup d’infants més petits i 6 (en
el cas que hi hagi un total de 6 grups en una escola) el grup dels més grans.

ACCIONS DIÀRIES DE PREVENCIÓ I HIGIENE
Hem estat treballant de valent per garantir totes les mesures estipulades i, a la vegada,
continuar gaudint d’activitats variades i divertides.
Entrarem i marxarem esglaonadament, evitant que coincideixin 2 grups en un
mateix espai.
Ens rentarem les mans només d’entrar.
Quan ens trobem de bon matí, els monitors i monitores comprovaran els
símptomes de tots els nens i nenes.
Respectarem la distància de 2 metres i, en cas de no fer-ho, portarem mascareta.
Farem rentats de mans efectius abans i després de cada activitat.

Els monitors i monitores s’encarregaran de la desinfecció del material utilitzat un
cop el grup de nens i nenes hagi marxat.
El personal de neteja es farà càrrec de la desinfecció de les aules, els diferents
espais utilitzats i el mobiliari.
L’equip està format en matèria de prevenció i higiene. Hem participat en una formació
organitzada per la Generalitat de Catalunya que ens ha permès adquirir recursos i
estratègies per donar resposta a la situació en la que ens trobarem aquest estiu.
Us correspon a les famílies complementar les tasques preventives amb d’altres que són
necessàries per garantir un casal segur:
Assegurar una dutxa diària.
Venir al casal amb roba neta.
Ser puntuals a l’hora d’arribar i marxar.
Mantenir la distància entre les persones que no són d’un mateix nucli familiar.
Portar la mascareta (també els i les acompanyants), per fer-ne ús quan no es pugui
mantenir la distància.
En el cas que les autoritats pertinents flexibilitzin les mesures, adaptarem aquestes
accions a favor del compliment del que estipuli la llei.

GESTIÓ DE PORTES
Tant a l’hora d’entrar com a l’hora de sortir, les portes s’obriran durant un temps limitat
i de manera exclusiva per cada un dels grups. En la mesura del possible, habilitarem 2
accessos per permetre entrades i sortides simultànies i, d’aquesta manera, poder invertir
la meitat del temps.
Us farem saber prèviament a l’inici del casal l’horari en el qual cada grup entrarà i
marxarà, així com l’accés per on ho haurà de fer.
El coordinador o coordinadora sempre estarà disponible tant a l’entrada com a la sortida
per qualsevol cosa que necessiteu. En cas de sol·licitar un servei esporàdic, ja sigui
acollida o menjador, caldrà comunicar-ho sempre al coordinador o coordinadora amb
antelació.
Si acabem disposant de 2 accessos diferenciats per permetre entrades i sortides
simultànies, el coordinador o coordinadora estarà en un accés a l’hora d’arribar i a l’altra
a l’hora de marxar. D’aquesta manera garantim que pugueu comunicar-vos amb la
direcció de manera directe i presencial, qualsevol dia.

ACTIVITATS
El primer dia de casal us entregarem el planning específic per a cada grup. En aquest
planning hi constarà l’activitat o activitats més rellevants de cada dia, tot i que ens acollim
al dret de modificar-les, sempre i quan sigui per afavorir una millora.
Aquesta planificació estarà adaptada a les edats dels participants i contemplarà activitats
variades que garanteixin una proposta lúdica i segura a la vegada.
Més enllà de la programació d’activitats, aquest estiu tindrem especialment en compte
la voluntat dels nens i nenes, mirant de donar resposta a les seves necessitats.
Val a dir que seguirem amb la tendència habitual en la que, quan més petits són els nens
i nenes, més càrrega de tallers i, quan més grans, més càrrega d’activitat física i en el medi
natural. Tot i així, oferirem una proposta equilibrada i variada per captar l’atenció de
tothom i potenciar un desenvolupament integral.
Aquest estiu no podrem desenvolupar algunes de les activitats característiques del casal,
com són les colònies, les excursions a l’Aquadiver i al Planeta Màgic, ni tampoc les festes
finals. Així que no farem cap activitat que suposi un cost afegit o que ens impliqui haver
de fer ús de transport compartit.
Potenciarem entorns de respecte i confiança que ens permetin generar espais on
compartir i expressar. També promourem les activitats a l’aire lliure, especialment en els
més grans, i jocs d’aigua. Si el temps ens acompanya i els nens i nenes en tenen ganes,
ens permetrem la llibertat de fer jocs d’aigua inclús quan no consti a les planificacions.

QUÈ HAURAN DE PORTAR AL CASAL?
Caldrà garantir que el material que especifiquem a continuació sigui l’adequat i estigui en
bones condicions.
Mascareta.
Esmorzar.
Aigua, tenint en compte que aquest estiu no podrem fer ús de les fonts.
Crema solar posada de casa.
Pot de crema solar per deixar al casal.
Banyador per deixar al casal.
Tovallola per deixar al casal.
Muda de recanvi (només els que hagin fet infantil).
Tovalloletes (només els que hagin fet infantil).
No es podrà portar material de casa, a no ser que es demani de manera expressa. Cada
grup disposarà del material necessari per poder fer les activitats previstes.

És molt important que tot el material personal (roba, crema, bossa, etc.) estigui ben
marcat amb el nom i cognom del nen o nena.

COM CONTACTAR AMB NOSALTRES?
Telèfon: 634 88 23 05 (Pau).
Correu electrònic: lleureillusions@gmail.com
També ens trobareu a Instagram i Facebook buscant lleureillusions.
Us informarem de canvis, propostes i novetats a través d’un grup de difusió de WhatsApp
i, d’aquesta manera, garantirem que us arribi la informació que considerem rellevant.
Aquests missatges que us enviarem, que substitueixen les tradicionals circulars en paper,
no necessiten resposta.
Per qualsevol dubte que us sorgeixi podeu contactar amb nosaltres ja sigui per WhatsApp,
trucant o enviant un correu.

