
 Benvolguts PARES i MARES! 

Us volem fer arribar una mica d’informació ja que la situació d’excepcionalitat que estem vivint 

no ens permetrà trobar-nos en una reunió cara a cara fins d’aquí un temps i això potser us pot 

ajudar a l’hora de fer la inscripció.  

El plantejament d’aquest any del Casal d’Estiu serà: 

 La situació en la que ens trobem ens planteja un estiu diferent on seguirem tots els protocols 

de seguretat que estableixi la Generalitat per tal de garantir la seguretat de tots els participants 

i monitors/es. Prendrem les mesures necessàries i us informarem de quines son per tal que en 

sigueu conscients. Dia a dia hi van havent novetats i nous decrets, i ens comprometem a seguir-

los puntualment i amb rigorositat. Des de l’Ajuntament es desinfectaran tots els espais que 

utilitzem pel casal diàriament i l’equip de monitors/es s’encarregaran de les desinfeccions 

diàries de material. Us recordem que la realització del casal està subjecte a que el nostre territori 

es trobi en fase 3 de la desescalada i es durà a terme sempre i quan la normativa i les condicions 

epidemiològiques ho permetin. 

 Tot i la situació que vivim prioritzem que els nens i nenes gaudeixin i s’ho passin d’allò més 

bé amb activitats variades que contemplen des d’arts plàstiques, jocs, activitats a l’aire lliure, 

música, descoberta de l’entorn, etc... 

 El plantejament inicial és agrupar els nens i nenes en grups de màxim 10 amb un monitor/a 

de referència. Cada grup tindrà un espai independent i una entrada al casal per una porta 

diferent.  

 L’horari del casal serà de 9h a 13h i es desenvoluparà en les diferents aules i zones exteriors 

de l’escola municipal. Així mateix, prioritzem la possibilitat de fer sortides i conèixer l’entorn 

del municipi. Aquest any, degut a la situació actual, no hi haurà servei d’acollida matinal ni de 

menjador. 

 Treballem a partir de setmanes temàtiques on un personatge o tema ens fa de guia a l’hora 

de desenvolupar les activitats. Aquest fet ens ajuda a l’hora de motivar els nens i nenes. Juguem 

molt amb el factor sorpresa i ens agrada que els nens i nenes vagin descobrint dia a dia les 

activitats que faran.  

 Per motius de seguretat aquest any no disposarem de piscina al pati però farem remullades i 

jocs d’aigua. Pel que fa a la platja estem pendents de les directrius finals de la Generalitat.  

 El primer dia de casal us donarem una circular informativa amb tot allò que cal saber per tal 

que els vostres fills/es puguin participar de totes les activitats del casal. Per a cada activitat 



extraordinària que haguem de fer us farem arribar una circular informativa perquè sapigueu en 

tot moment el què fem al casal d’estiu. 

 El període d’inscripcions serà del 3 al 7 de juny per a les famílies empadronades a Vall-

llobrega i/o alumnes de l’escola, i del 8 al 11 de juny obertes a tothom. Degut a la situació actual 

i la limitació dels espais, el número de places màxim és de 40 inscrits/es. Aquest any és més 

important que mai respectar el període d’inscripció, ja que les circumstàncies actuals i les 

mesures de seguretat fan que sigui especialment complicada la gestió de l’organització. 

 El dia 3 de juny a les 19h farem una reunió informativa via Zoom on esteu convidats per tal 

de poder aclarir tots els dubtes que tingueu. Cal que feu arribar el vostre correu electrònic a 

gservitja@baixemporda.cat per tal que us hi puguem convidar.  

 

  Moltes gràcies.  

 


