
CASAL D’ESTIU AFA TORRENT DE
CAN CARABASSA 2021

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

1.Introducció: Per què hem decidit fer casal?

L’AFA de l’escola Torrent de Can Carabassa és l’associació de les
famílies de l’escola i que, entre moltes altres funcions, s’encarrega dels
serveis fora de l’horari lectiu. Les famílies som una part essencial de la
comunitat educativa de l’escola.
La gestió i organització de l’AFA es realitza a través de la Junta Directiva i
les diferents Comissions de Treball, totes elles formades per mares i
pares que de manera voluntària i altruista prenen les diferents
responsabilitats dels seus càrrecs. La comissió del Casal d’Estiu de l’AFA
Can Carabassa està constituïda per quatre mares: Laura C., Laura V.,
Anna, Marta i Tina.
Un altre any i degut a l’èxit del darrer estiu, malgrat les pors i incerteses
aquesta comissió ha decidit tornar a organitzar i tirar endavant el casal i
recolzar des de la “normalització” per poder fer un acompanyament
emocional als infants que porten molts mesos patint les conseqüències
de la pandèmia.
Perquè creiem en l'essència del lleure com a eina per la cohesió social i
per la conciliació familiar.
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2.Consideracions prèvies
Les circumstàncies extraordinàries que s'estan vivint a tot el món fa que
sigui essencial tenir com a base del casal els pilars de la prevenció del
COVID19:
● Distanciament físic
● Mesures higiene
● Traçabilitat de possibles contagis a través dels grups de convivència

3.Requisits generals per participar al Casal

La signatura de totes les famílies de la declaració de responsabilitat és
imprescindible:

● Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la
COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…..)

● No conviure o contacte estret amb positiu confirmat o amb
simptomatologia compatible els 14 dies abans.

● Calendari vacunal “altament recomanable” actualitzat.
● Infants amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats

pels serveis mèdics.
● Compromís de la família que informarà de qualsevol canvi

MOLT IMPORTANT: EL PRIMER DIA QUE EL NEN/A COMENCI EL
CASAL HEM DE TENIR TOTA LA DOCUMENTACIÓ DEMANADA I ENS
HEU DE PORTAR SIGNAT EL FULL DE RESPONSABILITAT DE LES
FAMÍLIES. SENSE AQUESTA DOCUMENTACIÓ EL VOSTRE FILL/A
NO PODRÀ ASSISTIR AL CASAL.
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4. Grups de convivència
La ràtio és de 10 infants per monitor, enguany els grups poden ser
de fins a 24 infants. Sempre el mateix grup. Si en algun moment és
necessari per alguna circumstància excepcional, unir dos o més
grups es garantirà el distanciament físic i sempre ús de mascareta.

5.Figura del responsable de seguretat e
higiene.

Els monitors han fet una formació específica impartida per personal
del Departament de Salut creada especificament per situació
COVID19 i són coneixedors de tots els protocols. Vetllaran pel
compliment de les mesures sanitàries i d’higiene i adaptaran les
activitats a la situación actual, tenint en compte que ja ho porten fent
tot el curs, monitors i infants ja estan acostumats als protocols.

6. Mesures de prevenció
● Rentat de mans: es disposaran punts de rentat amb sabó i

tovallons d’un sol ús.
● Distanciament 1,5 metres: posarem cartells i es faran jocs per

incidir en aquest aspecte.
● Mascaretes: de moment s’hauran de seguir portant, fins nou

avís.
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7.Comprovació de símptomes diaris
Les famílies hauran de comprovar símptomes diariament i
temperatura abans d’anar al casal. Es traspassarà aquesta
informació al monitor en el moment de l’entrada i quedarà enregistrat.
Us farem arribar un full “checklist” amb els símptomes a tenir en
compte. També es comprovarà símptomes diariament als monitors.
Si un nen durant el Casal té febre o símptomes es seguirá el protocol.

Protocol: 1-Col·locació de mascareta quirúrgica i aïllament del infant
afectat de la resta de participants, acompanyat/da en tot moment d’una
persona responsable de l’activitat fins la recollida de la família.

2-Si se li realitza una prova diagnòstica per covid-19, caldrà que es
quedi al domicili a l’espera del resultat.

3-Els infants de la seva unitat de convivència i el monitor/a del grup
seguiran assistint a l’activitat en espera del resultat, mantenint la
separació amb la resta de grups, exceptuant els germans/es que
acudeixin al mateix casal.

A l’arribada del resultat:

a) Si és negatiu: l’infant podrà reincorporar-se a l’activitat quan estigui
24 hores sense símptomes.

b) Si és positiu: es realitzarà una PCR a la resta d’infants i al
monitor/a del grup de convivència i hauran d’iniciar un període de
quarentena de 10 dies. Una PCR negativa no eximirà de realitzar
el període de quarentena.
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Signes de gravetat:

• No: Avís telefònic a la familia. La familia recollirà l’infant i es posarà
en contacte amb el seu CAP de referencia. Fora de l’horari d’atenció
del CAP: trucar al 061 o anar al CUAP.

• Si: Trucar al 112 i avís telefònic a la familia.

8.Horaris
El casal té tres horaris possibles de dilluns a dijous que han estat
escollits per les famílies i que no es poden modificar, ja que els
grups de convivència estan organitzats en base a ells. Els divendres
hi haurà piscina i l’horari serà per a tothom de tot el dia (de 9 a 17h)

DE DILLUNS A DIJOUS

Entrada Sortida

8,50 - 9,00 h 13 h

8,50 - 9,00 h 15 h

8,50 - 9,00 h 16,50 - 17,00 h

DIVENDRES (tots els infants)

8,50 - 9,00 h 16,50 - 17,00 h

Entrades i sortides:
A cada grup se li assignarà un horari d’entrada i sortida determinat
(8,50h, 9,00h i anàlogament per la sortida, 16:50 i 17:00h) que haurà
de complir ja que la normativa ens obliga a ser molt estrictes per
complir els protocols de seguretat.
Si la família arriba tard, haurà d’esperar al final de tot per entrar o

5 de 13

Casal d’estiu  AFA Torrent de Can Carabassa 2021



recollir. A partir del tercer incompliment de l’horari s’aplicarà una
sanció de 10€ per cada incompliment.

CURS FINALITZAT ACCÈS PORTA

ENTRADA I SORTIDA

HORARI ENTRADA HORARI SORTIDA

P3 PORTA PRIMÀRIA 8:50h 16:50h

P4 PORTA PRIMÀRIA 9:00h 17:00h

P5 PORTA PRIMÀRIA 9:00h 17:00h

1er PORTA RAMPA PATI 8:50h 16:50h

2on PORTA RAMPA PATI 8:50h 16:50h

3er PORTA RAMPA PATI 9:00h 17:00h

4rt PORTA RAMPA PATI 9:00h 17:00h

5è PORTA RAMPA PATI 9:00h 17:00h

6è PORTA RAMPA PATI 9:00h 17:00h

Els infants que surten a les 13h i a les 15h sortiran a les hores en punt
per la porta d’accés que correspongui al seu grup.

6 de 13

Casal d’estiu  AFA Torrent de Can Carabassa 2021



Protocol d’entrada:

A l’hora que us toqui entrar el monitor/a del vostre grup rebrà els infants a
la porta corresponent.

En el moment de l’arribada el familiar que el porti farà l’intercanvi
d’informació mèdica de l’infant.

La temperatura l’heu de prendre a casa cada matí abans de sortir i
notificar-li al monitor/a quan arribeu. Si l’infant està a 37,3 º (igual o
superior) no pot assistir al casal.

A l’hora de marxar, rentarem mans, es col·locaran la mascareta i farem la
sortida

Si al llarg del dia algun infant no es troba bé i al prendre-li la
temperatura està igual o superior a 37,3 º us trucarem per a que el
vingueu a buscar. Si això ens succeeix, com a mesura de prevenció
que marca el protocol haurem de trucar a totes les famílies del grup
de convivència per a que els vingueu a buscar.
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L’horari base de dilluns a dijous del casal serà:

Hora Activitat

8’50 - 9’00h arribada

9’10 - 10h
mesures d’higiene i esmorzar
(opcional)

10 - 12’30h
activitats, tallers, jocs d’aigua i jocs
de pati

12’30 - 13h
preparar-se per marxar (els que
surten a les 13h) o anar a dinar

13 - 15h
dinar i joc al pati/classe.
Preparació i sortida dels que
surten a les 15 h.

15 - 15’30h descans (o migdiada pels més
petits)

15’30 - 16’30h jocs a la classe/pati

16’30 - 16’50h preparació de la sortida

16’50 - 17’00h recollida dels infants
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9.Activitats, piscina i sortides

Durant el casal es faran jocs tradicionals, activitats aire lliure, jocs
d’aigua, dansa, música, teatre… Tots els dimecres es faran sortides
de migdia, així podran participar de les sortides tots els infants
indistintament de l’horari escollit.

Els divendres hi haurà sortida a la PISCINA per a tots els grups,
aniran a del Club Natació Montjuïc els infants de P3 a 1er i a la
piscina de La Clota pels infants de 2on a 6è.

A la piscina de Montjuïc aniran en autocar i per fer el desplaçament
dins l’autocar haurem de dur la mascareta posada. Un cop entrem a la
piscina treurem mascaretes. Els infants que aniran a la piscina de la
Clota aniran en autobús, hauran de portar la T16 tots aquells infants
que la tinguin i la mascareta posada durant tot el trajecte.

Com ja s’ha explicat, el divendres tots els nens i nenes estan al casal
fins les 17h, independentment de l’opció horària que feu durant la
setmana. Només tenir en compte que els infants que no dinen a
l’escola, s’han de portar el dinar de casa.

El pícnic que fa l’escola consta d’un o dos entrepans (en funció de l’edat),
una poma i hauran de dur cantimplora. Si alguna familia que no utilitza el
servei de menjador i vol demanar el servei de pícnic per la sortida, ens ho
ha de comunicar com a molt tard el dimecres de la mateixa setmana.

El recinte de la piscina de Montjuïc té una piscina petita pels infants de
parvulari que l’aigua els hi arriba per la cintura, i la piscina gran que
cobreix, cada casal té assignada una zona. És important que els infants
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que no saben nadar massa bé (i tots fins a 2n primària) portin
bombolleta, armilles de suro... No es pot utilitzar per normativa res que
s’hagi de inflar (flotadores o manguitos) no ens ho deixaran entrar.

SORTIDES O ACTIVITATS ESPECIALS DIMECRES AL MATÍ

SETMANA INFANTIL PRIMÀRIA

1 Jardins de Joan Brossa (en autocar) Visita i activitat al Museu Egipci

2 Parc de l'Oreneta o Can Mercader
activitat de pujar al tren (en autocar) Activitats bio escole (a l'escola)

3 Visita i activitats al Poble Espanyol
(en autocar)

Museu de l'Esport, activitat sense
límits (a l’escola)

4 Turó de la Peira (a peu) Jumping

5 Parc Central de Nou Barris (a peu) Laser Tag

Falta definir les sortides o activitats especials que es realitzaran les
setmanes de Casal al setembre
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10. Què s’ha de portar?
Tot ha d’anar marcat amb el nom de l’infant de manera visible!

★ Motxilla 1 (CADA DIA AQUESTA MOTXILLA TORNARÀ A CASA
PER TAL DE QUE ES PUGUI RENTAR)

○ tovallola
○ xancletes (si son lligades molt millor)
○ banyador
○ gorra i crema solar
○ una ampolleta de gel hidroalcohòlic
○ estris per a jugar amb l’aigua
○ una bosseta per guardar la mascareta
○ esmorzar ( opcional pels que no esmorzin a casa) demanem

un esmorzar saludable, evitant els sucs de tetrabrick, i
minimitzant els embolcalls.

○ llençol petit (opcional pels infants petits que facin migdiada)

★ Motxilla 2 o motxilla de recanvi (Només la portaran els infants
de P3 a P5 i CAL PORTAR-LA EL PRIMER DIA DE CASAL )

○ tovallola
○ banyador
○ una muda completa (opcional)
○ una mascareta dins d’una bossa de plàstic tancada

IMPORTANT: Cada cop que es faci ús d’algun element de la
motxilla de recanvi caldrà que la família ho reposi a l’endemà. La
motxilla de recanvi es retornarà el darrer dia de Casal de l’infant.
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11. Pagament
Socis: A partir del 14 de juny es passa domiciliat el primer rebut. El
segon serà durant la segona setmana de juliol. Ja es descomptarà
automàticament l’import de la beca en el cas que s’hagi demanat i
concedit.

No socis: S'ha de fer transferència bancària a la compte de l’AFA. Cal
posar-se en contacte amb secretaria.

Qualsevol dubte sobre aquest tema a secretaria@afacancarabassa.cat
o per telèfon 934074015 a partir de dilluns dia 21 de juny de 9 a 15 h.

12. Al finalizar el Casal?

Si apareixen possibles símptomes compatibles en COVID-19
durant els posteriors 14 dies s’ha de notificar al Casal.

13. I durant tot el Casal...
També cal vetllar pel benestar emocional de l’equip de monitors,
coordinadors i organitzadors del casal.

Tot l’equip està plenament compromesos i tenen moltes ganes de
participar al casal però cal tenir present que, a nivel personal també
pateixen els efectes d’aquesta crisis del Covid19, afegida a la
responsabilitat de tenir cura de la salut dels nostres infants.

I que aquest any novament tota gestió i esdeveniment requereix un
plus de forces i energies!
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Per això demanem:
Flexibilitat

Comprensió

Empatia

Compromís i

Coresponsabilitat

MOLTES GRÀCIES A TOTES LES FAMÍLIES I A
GAUDIR D’UN ESTIU VIATJANT... EN EL TEMPS!!!
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