
CASAL SETMANA SANTA 
 
 
 

 
Seguint les directrius marcades per la Secretaria de l'Esport i de l'Activitat Física, en el nostre Casal 
treballarem per grups de convivència. Aquests grups estaran formats per 10 participants i tindran 
un/a monitor/a. 

 
Per participar en les activitats les nenes i els nens han de complir alguns requisits per preservar la 
salut del grup, com poden ser: 
 
-absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febrícula o febre, tos i/o 
dificultat per respirar, congestió nasal i/o mal de coll, mal de panxa, vòmits i/o diarrea, malestar 
general o dolor muscular). 
 
-no convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies 
anteriors. 
 
-els infants amb patologies prèvies de base, caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics. Portar 
informe mèdic d’idoneïtat. 
 
El/la tutor/a legal de l’infant haurà de signar una declaració responsable que l’infant reuneix els 
requisits de salut i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies que 
comporta. 
 
Els/les nens/es hauran d'accedir a la instal·lació amb mascareta i faran ús sempre que no sigui 
possible mantenir la distància de seguretat. 
 
Diàriament es comprovarà l’estat de salut dels infants i es podrà prendre la temperatura. No es 
permetrà l'accés als infants amb temperatura superior a 37.3º. 
 
En cas de detecció d'un infant amb simptomatologia compatible, s'aïllarà i s'avisarà als tutors/es. 
Seran aquests els qui s'hauran de posar en contacte amb les autoritats sanitàries de zona (CAP).  
 
El grup de convivència  finalitzarà  l'activitat  però  no  podrà  tornar  al  Casal  fins tenir  els  
resultats  de   l'infant simptomàtic. 
 
La distància de seguretat recomanada de 2 m, en cap cas, esdevindrà un distanciament social i 
emocional. 
 
En les situacions que algun/a monitor/a hagi d'apropar-se a un infant per curar una ferida, donar de 
menjar o situació pedagògica que ho requereixi, es farà ús de mascareta. 
 
Les activitats realitzades fora de la nostra instal·lació estan condicionades a l'evolució de la 
pandèmia. 
 
Les entrades i sortides, per evitar aglomeracions, es faran de forma esglaonada. Les persones que 
recullin als infants hauran de portar mascareta i guardar també les distàncies fora de les 
instal·lacions. 
 
Qualsevol comunicat/consulta, per evitar aglomeracions, s'haurà de fer via correu electrònic o en 
cas d'urgència, via telefònica. 
 

   Contacte:  CANGUROSPORT I LUDOSPORT: 
   Centraleta: 933456789 extensió 219 
  email:   tecnicspiscinafa@cnsantandreu.com 
  Telèfon: 664182707 
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