2a Videoconferència informativa
Casal d’estiu Escola Les Corts 2020
Mesures de prevenció COVID-19
09/06/2020

PARTICIPANTS VIDEOCONFERÈNCIA
Per part de Lleureducat participen:
· Ramón Calavera: Gerent de l’Assocació Cub Lleuresport i Director de Lleureducat
· Victor Monroy: Coordinador d’extraescolars i casals d’estiu de Lleureducat (inscripcions i
ajuts)
· Josep Bofill: Coordinador d’extraescolars i casals d’estiu de l’escola Les Corts
(funcionament i dinàmiques del casal)

Un cop finalitzada la reunió obrirem un torn de
preguntes mitjançat el xat de Zoom

Punts de la videoconferència
En la videocnoferència anterior 21/04/2020
1. Valors i visió de Lleureducat
2. Descripció del casal
3. Inscripcions i ajuts
2ª videoconferència informativa 09/06/2020
1. Descripció del contex en el qual ens trobem
2. Mesures de prevenció COVID-19
3. Funcionament del casal d’estiu 2020

#EducarDivertint
Seguretat
Formació
Adaptació
Creativitat
El contagi de Covid en infants i
adolescents és molt baix i l'escola és
segura, segons els pediatres

Declaració responsable famílies

Mesures de prevenció COVID-19
Tota la informació sobre els protocols de Lleureducat s’ha elaborat
a partir de les prescripcions establertes per la Direcció General
de Joventut i el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya. Aquests documents serán revisats setmanlment i
s’adaptaran

als

nous

protocols

que

puguin

haver-hi.

Els

documents propis d’aquesta àrea de l’administració es poden
consultar aquí.
Totes les mesures i protocols de específics de Lleureducat seran
penjats a la nostra página web

ORGANITZACIÓ DELS PARTICIPANTS
· Els participants es dividiran en grups de fins a 10 persones.
GRUPS DE
CONVIVÈNCIA · Cada grup disposarà de com a mínim un monitor/a.
· Els monitors/es es relacionaran sempre amb el mateix grup.
· Es vetllarà per mantenir 2 metres de distància de seguretat.
L'objectiu és el ràpid aïllament i traçabilitat de les persones de contacte en cas que es
detecti simptomatologia compatible amb la Covid-19.

REQUISITS

· No tenir Covid-19 ni símptomes compatibles.
· No haver conviscut (o haver estat en contacte) amb persones positives de
Covid-19 o simptomatologia compatible en els últims 14 dies.
· Tenir el calendari de vacunacions actualitzat.
· En el cas persones amb patologies prèvies (població de risc): caldrà que un
servei mèdic valori de manera individualitzada la idoneïtat de participar.

Les persones tutores dels infants i joves hauran de signar una declaració responsable
Assegurant que reuneixen els requisits i coneixen el context de la pandèmia. Els monitors/es
hauran de signar la seva pròpia declaració responsable.

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Responsables de Seguretat i Higiene
•
•
•

•

Disposarem de 2 responsables de seguretat i higiene, que seran el
Director i el Coordinador de l’activitat.
Vetllarem perquè es compleixin les mesures de seguretat i els
protocols que es marquen en el document de criteris generals.
Els dos responsables hem seguit una formació (que ha estat
dissenyada i impartida pel departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya) destinada a aprofundir en les mesures de protecció.
Disposarem del protocol de comunicació entre l'equip de
dirigents i els serveis de salut davant de qualsevol incidència,
especialment relacionada amb la Covid-19.

PROTOCOLS
A l’activitat comptarem amb els següents protocols d’adaptació i actuació:
· Document d'adaptació de les mesures de seguretat i higiene.
· Protocol sobre ús i desinfecció dels espais, del material de les activitats i
de gestió dels espais d'emmagatzematge, mitjançant una graella de control a
cada espai, d’aquesta manera quedarà anotada l’hora de la desinfecció
· Protocol de seguretat.
Requisits generals sobre prevenció
· Rentat de mans: haurà de realitzar-se de manera habitual i correcta. També disposarem

de solucions hidroalcohòliques en punts estratègics.
· Ús de mascaretes: no caldrà fer-ne ús durant les activitats però sí en aquells moments en
els quals no es puguin mantenir les distàncies de seguretat (si cal fer una cura).
· Comprovació de símptomes: caldrà revisar diàriament l'estat de salut dels participants i
dirigents (per als infants ho hauran de fer els tutors/es mitjançant la graella de comprovació
de símptomes), mesurar la temperatura de tots els participants i dirigents i registrar o
documentar aquestes mesures.

REQUISITS ESPECÍFICS SOBRE PREVENCIÓ
- Espais: caldrà vetllar per mantenir una distància física de 2 metres (o bé 4m
/persona en espais tancats) i valorarem torns en l'ús d'espais compartits (sent
necessària la neteja i desinfecció de l'espai entre el canvi de torn).
· Transport: en cas de fer sortides, piscina…utilitzarem autocar contractat, haurem de
seguir les mesures excepcionals d’ocupació al 50% i l’ùs de mascareta obligatori.
· Neteja i desinfecció de les instal·lacions i el material: caldrà desinfectar taules i
material després de cada activitat i àpat, ventilarem les instal·lacions interiors 3 cops al
dia durant 10 minuts i netejarem i desinfectarem les instal·lacions diàriament.
· Seguretat alimentària: els àpats se serviran en plats individuals, s'evitaran utensilis
compartits (en el cas que se'n faci ús només hauran de ser manipulats per una
persona), els participants no podran col·laborar en les tasques de cuina ni neteja i en
el cas de les excursions caldrà vetllar perquè no es comparteixin el menjar o utensilis
(cantimplores, coberts...).

COMPROVACIÓ SÍMPTOMES PER L’ACOLLIDA I
SEGUIMENT EN ACTIVITATS DE LLEURE
PREVI A L’ACTIVITAT
Es facilitarà a les famílies i tutors un llistat de comprovació de símptomes que caldrà ser
emplenat abans de portar el participant a l’activitat. En aquesta llista també s’hi anotarà la
temperatura del participant .

DURANT L’ACTIVITAT
Es disposarà d’un model “llista de verificació” (a mode de llistat d’assistència) que caldrà
emplenar en el moment de l’arribada del participant i en conversa amb la família. En
aquesta llista també s’hi anotarà la temperatura del participant que HAURÀ DE SER
COMUNICADA PER LA FAMÍLIA.

GRAELLA COMPROVACIÓ SÍMPTOMES
Les famílies están obligades a
informar als responsables de
l’activitat/grup cada matí en
arribar que l’infant no presenta
simptomatologia relacionada amb
el COVID-19.
Per això, disposen del docuement:
llistat de comprovació de
símptomes per a les famílies dels
infants i joves que participen en
les actvitats de lleure d’estiu

ALGORITME D’ACTUACIÓ POSSIBLE CAS
• SIGNES DE GRAVETAT ?

SI

Trucar al 112
Avís telefònic a la família
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.

NO
Avís telefònic a la família
La família recollirà l’infant i es posarà en
contacte amb el seu CAP de referència
Fora de l’horari d’atenció del CAP: trucar al

061

Inscripcions
Telefòniques
Quan?

Mà x
par im 12
tici
0
p
ant
per
torn s
!

Dimecres i divendres de 10:00 a 12:30 h
Telèfon de contacte 666 590 436

Via Web Lleureducat: https://lleureducat.com/inscripcions/
Documentació: És imprescindible presentar tota la
documentació i haver abonat el total del preu de l’activitat.
•
•
•
•
•

Inscripció
Targeta sanitària (Catsalut)
Carnet de vacunació
Full de LOPD
Declaració responsable

Inscripcions
Inscripcions, modificacions,
ampliacions i reduccions
Torn

7 dies abans de
l’inici del torn
Últim dia per realitzar
inscripció/ampliació/modificació

Torn 1 (22 – 26 de juny)

Dilluns 15 de juny

Torn 2 (29 de juny al 3 de juliol)

Dilluns 22 de juny

Torn 3 (6-10 de juliol)

Dilluns 29 de juny

Torn 4 (13-17 de juliol)

Dilluns 6 de juliol

Torn 5 (20-24 de juliol)

Dilluns 13 de juliol

Torn 6 (27-31 de juliol)

Dilluns 20 de juliol

Anul·lació de la inscripció degut a
simptomatologia COVID-19
Si l’infant o algun familiar proper presenta símptomes
relacionats amb COVID-19 i, per tant, no pot participar a
l’activitat.*
– En cas de no haver començat el Torn de l’activitat es retornarà el 100%
de l’import.
– En cas d’haver començat el Torn de l’activitat no es retornarà l’import
del torn ja iniciat.

*Caldrà aportar informació mèdica que ho demostri

Al·legació ajuts a les famílies
"En cas de denegació de l’ajut, les persones interessades podran presentar les
seves al·legacions del 5 al 16 de juny de 2020. En cas de no fer-ho, se
suposarà que hi estan conforme.“
Les persones que no estan d' acord amb la resolució de la seva sol·licitud
d'ajut econòmic, poden reclamar entrant a l' apartat AJUTS A LES FAMÍLIES de
la web T'estiu Molt i clicant damunt la paraula "al·legacions", del següent
paràgraf i què els durà al formulari corresponent.

Funcionament casal d’estiu
En funció de l’evolució en la que ens trobem, anirem
avaluant la situació donant resposta a les necessitats que
presenti el casal sempre que es puguin garantir els
protocols de seguretat i salut.
Seguretat

Adaptació

Comunicació

Comunicació (correu) dimecres setmana anterior
ü Planning de la setmana
ü Què cal dur al casal?
ü Horari entrades i sortides

Funcionament general
3 casals independents

Petits
P3-P4-P5

Pati de baix
Ludoteca

Mitjans
1r-2n-3r

Pati de dalt
Sala de jocs

Grans

3r primària -ESO

Pati del mig
Gimnàs

Menjador per torns
Entrades i sortides per torns
*En cas de pluja utilització d’una aula per cada grup

Nou Planning casal
HORARI
8:00
8:45
8:50
9:30
9:00
10:00

DILLUNS

J OCS

J OCS
P OS S IBLE
S ORTIDA
J OCS D'AIGUA

P IS CINA
Torn 3
P IS CINA
Torn 4

CLOENDA
pe r grups de
convivè ncia

S ortida 13h (un únic torn de s ortida )

13h

15h
15:00
16:40
16:40
17:00

DIVENDRES

Entrde s + J ocs de be nviguda i e s morza r

11:30
13:00

14:30

DIJOUS

Entra de s a l ca s a l pe r grups de convivè ncia *

J OCS D'AIGUA

13:30

DIMECRES
S e rve i d’Acollida

10:00
11:30

12:30

DIMARTS

Dina r (grups P e tits )
Ra cons tra nquils

Ta lle r

Ra cons tra nquils
Dina r (grup mitja ns )

Ra cons
tra nquils

Ra cons tra nquils

Dina r (gra ns )

S ortida 15h (un únic torn de s ortida )
Hort
Ta lle r
Ta lle r
J oc dirigit
J oc dirigit
S ortida pe r grups de convivè ncia

Es pe cta cle
i/o Ta rda de
cine

Entrades i sortides
La setmana abans de començar el casal us enviarem un correu amb el grup al que
correspon el vostre fill/a i l'horari d'entrada i sortida.*
Entrades
Entre les 8:50h i 9:30h
L'entrada al casal serà per grups de convivència en torns de 10 minuts.
Cal respectar l'horari establert. En cas d’arribar tard, l’entrada al casal s’haurà de fer un
cop hagin entrat tots els grups de convivència
13h

15h;

Sortides
Entre les 16:40h i les 17h

La sortida al casal serà per grups de convivència en torns de 10 minuts.
Cal respectar l'horari establert. Aquest horari pot variar al llarg de les setmanes.
Les setmanes amb més inscrits la sortida de les 15h es realitzarà a les 15:30h per
garantir suficients torns de dinar.
*Aquest horari pot variar al llarg de les setmanes.
** Els horaris i les activitats poden variar en funció del nombre d’infants

Entrades i sortides
- Respecteu els horaris assignats
- Ús de mascareta
- Mantingueu la distància de seguretat
- Eviteu les aglomeracions tant a l’entrada com a la sortida
- Seguiu les indicacions dels dirigents

Adaptació de les activitats
- Grups de convivència (10 infants)
- Desinfecció d’espais i material
- Rentat de mans abans i després de cada activitat
- Caldrà vetllar perquè en les activitats es mantingui la distància física de 2
metres entre totes les persones.
- Preferiblement es faran activitats a l'aire lliure (si no és possible es
vetllarà perquè tinguin l'espai recomanat de 4m /infant).

Jocs de lleure

Jocs d’aigua

Jocs esportius
Hort

Tallers

Suport emocional
#Educardivertint

Piscina
• No podem garantir la sortida a la piscina. En funció de com evolucioni la
situació actual i es vagin actualitzant els protocols de prevenció del COVID19 anirem informant.
• En cas de realitzar la sortida a la piscina seria un cop per setmana amb
grups reduïts degut a la reducció de l’aforament.
On?
˗

CEM Can Ricart

Desplaçament?
-

Autocar

Sempre amb les mesures de prevenció explicades

Sortides
Només realitzarem sortides a altres centres i/o espais quan aquests ens
puguin garantir les mesures de seguretat i higiene que marquen els
protocols.
• En cas que no fos possible la realització de sortides durant l’activitat,
aquestes es substituiran per tallers i/o monogràfics i/o material recreatiu
que es realitzaran als espais habilitats a l’escola.
On?
•

-

Instal·lacions on puguem garantir el seguiment dels protocols i l’activitat sigui
significativa

-

Sortides al barri de Les Corts (espais vers i polivalents)

Desplaçament?
-

Caminant o amb Autocar (mai transport públic)
- Sempre amb les mesures de prevenció explicades

Menjador
- 3 torns de dinar (2 en cas de tenir pocs grups)
- 12:30h

13:30h

14:30h // 13h

14h

- Neteja i desinfecció de taules
- Els infants ocuparan el 50% de les taules
- Distància mínima entre taules: 1 metre
- No es faran servir estris compartits com setrilleres, salers, etc.
- Es desinfectarà el menjador d’un torn a l’altre
- Ventilació de l’espai

Acollida matinal

- Màxim 30 infants
- Grups de 10 infants amb 1 monitor/a per grup
- Obligatori inscripció prèvia
- En el formulari d’inscripció
- Comunicant-ho als responsables (Josep/Víctor)
- No es podrà inscriure a l’infant només dies puntuals

En resum...
El Casal de Les Corts s’adapta al nou context d’emergència
sanitària i a les necessitats de les famílies, perquè els infants els
necessiten més que mai!
- Casal en un context segur
- Entorn conegut pels infants
- Proposta ajustada a la nova realitat
- No volem que l’infant perdi el protagonisme
- Activitats significatives
- Gaudir del casal d’estiu!
- Activitat física, socialització, gestió de les emocions, etc.

Comunicació
Coordinació casal d’estiu
JOSEP 666 590 435
josepbofill@lleuresport.cat
Coordinació Lleureducat
Inscripcions i ajuts econòmics
VICTOR 666 590 436
info@lleuresport.cat
Més info:
www.lleureducat.cat

@lleureducat
@lleureducat

Dubtes i preguntes
Podeu formular les vostres preguntes
mitjançant el xat de l’aplicació
Responen Ramon, Victor i Josep

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

