


Enyorades famílies,

Desitgem de tot cor que totes i tots estigueu bé! Us trobem molt a faltar i estem desitjant

retrobar-nos amb vosaltres.

L’Ajuntament dels Pallaresos i la Fundació Privada En Xarxa fa setmanes que treballem

amb la voluntat de poder oferir-vos el Casal d’estiu. L’actual situació de crisis sanitària

que travessa el país per la COVID-19, està obligant-nos a endarrerir l’enviament

d’informació acurada respecte l’activitat atès que estem subjectes a les directrius que

les Autoritats dictaminen.

Fa dues setmanes, el Departament de Joventut (organisme que regula les activitats

d’estiu, entre d’altres) va publicar algunes directrius, ratificades pel PROCICAT, vers els

Casals d’estiu que ens han permès començar a estudiar possibilitats i a organitzar-lo

també conjuntament amb el centre.

Entenem i compartim la necessitat que teniu les famílies que l’Ajuntament us faciliti

aquesta activitat. Així doncs, esperem que entengueu que siguem prudents i disculpeu

que estem informant amb tan poc temps de marge.

Seguidament us traspassem la informació que tenim.

Gràcies per la paciència i comprensió.

Ajuntament dels Pallaresos i equip educatiu de la Fundació Privanda En Xarxa.
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Ganes de fer Casal! De retrobar-nos i de gaudir plegats d’un

estiu més que merescut després del gran esforç que totes i

tots hem fet en els darrers dos mesos (especialment els més

menuts).

Professionals! L'equip educatiu del Casal ja es prepara per

programar les activitats.

Necessitat! Les mames, els papes, els avis, els tiets….

necessiten poder deixar als infants al casal per poder

treballar o ocupar-se d’altres assumptes importants.

Les directrius i protocols oficials! Que ens permeten

començar a estudiar l'organització i el funcionament de

l'activitat, així com demanar els permisos pertinents i iniciar

tots les tràmits administratius.

QUÈ TENIM?



QUÈ US AVANCEM?
• El Casal es pot realitzar només a partir de quan la nostra regió sanitària estigui en Fase 3 de desescalada.

• Es disposarà d’uns protocols específics de seguretat i desinfecció que es posaran en coneixement de totes

les famílies i que caldrà que es compleixin de forma rigorosa i signin una declaració de responsabilitat.

• El Casal s'oferta a infants que hagin cursat P3 aquest curs 2019/20 i fins a 6è.

• Les entrades i sortides del Casal hauran de ser esglaonades i per diferents portes d’accés.

• S’organitzaran els grups per unitats de convivència de 10 infants i un/a monitor/a.

• Oferirem un servei de Casal d’Estiu amb horari de 9 a 13 h, acollida de 7.45 a 9 h i menjador de 13 a 15.15 h.

a l’escola Sant Sebastià dels Pallaresos.

• Gairebé totes les activitats es realitzaran a l’exterior tant dins com fora del centre, a excepció d’activitats molt

concretes o en cas que la meteorologia ho demani (molta calor, pluja, vent,...).

3



• La Fase 3 permetrà, a més a més de les activitats de dins del

recinte escolar, poder sortir del centre i aprofitar l’entorn més

proper com places i espais naturals del municipi, així com fer

excursions curtes i visitar espais culturals. En aquest darrer

cas només si podem mantenir el grup aïllat de la resta de

persones.

• Totes les activitats del casal hauran de seguir la recomanació

de distanciament social de 2 metres de distància. En cas de

no ser possible caldrà l’ús de mascaretes.

• Cada infant ha de disposar de 4 m2 cosa que farà que hi hagi

places limitades. Encara no disposem del nombre de places

del Casal ja que dependrà de la possibilitat d’ús d’espais del

centre, la qual cosa s’està valorant actualment.
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• Les inscripcions es realitzaran on-line i la documentació requerida

(autoritzacions, justificants, còpia de la targeta sanitària i de vacunes...)

hauran de ser enviades via correu electrònic.

• No es podran realitzar activitats especials com la Vetllada familiar, la Nit al Casal, Grans jocs (col·lectius), visites a

altres casals.... i evitarem desplaçaments en autobús. Hem sol·licitat poder fer ús de les piscines municipals per

poder anar-hi de tant en tant, tot i que les activitats d’aigua al mateix centre seguirant essent diàries.



QUÈ US AVANCEM?
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ACOLLIDA: de 7.45 a 9.00 h: 12 €/setmana

CASAL: de 9.00 a 13.30 h: 42 €/setmana

MENJADOR: de 13 a 15.15 h: 35 €/setmana

L’Ajuntament dels Pallaresos col·labora econòmicament per tal

que el sobrecost produït pel COVID-19 no afecti a les famílies.



Conèixer les vostres necessitats,

preferències, opinions i pors vers al Casal

d'estiu.

Aquesta informació té un gran valor per a

nosaltres i ens ajuda a anar posant fil a

l'agulla!

A més a més us animem a fer la

inscripció abans del 25 de juny!

Aquest any l’opció recomanada és fer-la

via on-line i enviar el formulari i la

documentació al correu electrònic:
ajuntament@ajuntamentdelspallaresos.cat

SI no fos possible fer-ho on-line, també es pot fer

presencialment a l’Ajuntament dels Pallaresos.

QUÈ US DEMANEM?
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Escribiu-nos a: 

casalpallaresos2020@gmail.com

o truqueu-nos al telèfon: 

648 727 426 (Joan Manel)

i procurarem donar-vos resposta!

ALGUN DUBTE?
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