Informació general del servei
Dies: dilluns o dimecres
*Es demana a les famílies compromís i es penalitzarà aquelles que no assisteixin al
casal durant 2 dies consecutius sense justificar-ho.
Horari: de 10 a 12 h.
Documentació per la inscripció:
•

La fitxa d’inscripció amb les autoritzacions corresponents firmades.

•

Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la
Covid-19, firmada. En cas que la persona acompanyant al servei no sigui el
tutor/a legal de l’infant, aquesta acompanyant també haurà de signar la
declaració responsable.

*Tota la documentació ha de ser original, no fotocòpies.
Nombre de places ofertes: 10 famílies.
Per cada infant només podrà assistir a l’espai un acompanyat. No sempre haurà de ser
el mateix si es tracta del mateix grup de convivència.
Grups: els grups es faran prioritàriament en funció de l’edat dels infants inscrits. Els
dilluns seran pels infants de 18 mesos a 3 anys i els dimecres de 0 a 18 mesos .
Material que han de portar els infants:
o Dins de l’espai interior s’haurà d’anar descalç, per tant, s’hauran de portar
mitjons.
o Esmorzar i ampolla d’aigua amb el nom. No es podrà compartir estris, menjar
ni beguda amb altres infants.
o Mascareta pels adults.
Mesures de prevenció al Casal Infantil
L’entrada al casal infantil es farà de manera esglaonada i mantenint la distància de
seguretat. Les famílies usuàries de l’espai De 0 a 3 anys hauran d’estar a la porta

preferiblement abans de l’inici del servei i faran cua respectant les mesures de
separació indicades pel centre.
Només podrà accedir al centre una persona adulta per infant. Es comprovarà la
temperatura a cada infant i adult i es farà un registre diari. No es permetrà l’entrada a
infants que mostrin una temperatura ≥ 37,3ºC. Abans d’accedir a l’espai, els infants
hauran de netejar-se les mans amb l’hidrogel situat a l’entrada.
Cada dia, es preguntarà a la família si ha fet la comprovació de símptomes del “Llistat
de comprovació de símptomes” i, es recollirà a la “Graella de Registre” la declaració
verbal que hagin fet.
S’habilitarà un petit espai a la porta d’accés per aparcar els cotxets. De totes maneres,
recomanem que s’intenti, a la mesura del possible, accedir a l’espai amb motxilles o
similars.
Durant el matí...
-

Es vetllarà pel manteniment de la distància de seguretat entre famílies.

-

Les persones assistents es rentaran les mans de manera freqüent, a l’inici i al
final de cada proposta.

-

L’ús de mascareta és obligatòria encara que es mantingui la distància de
seguretat.

La sortida del Casal Infantil es farà de manera esglaonada. Abans de sortir els infants i
adults es rentaran de nou les mans amb l’hidrogel que hi haurà a la sortida.

