
   
INFORMACIÓ PELS PARES/MARES/TUTORS LEGALS. 

ESCAI 2021 SETMANA 1: 

Benvolguts/des a l’ESCAI 2021. Ens fa molta il·lusió poder engegar de nou aquesta edició 2021, 

després d’un any difícil degut a la pandèmia causada per la COVID-19. 

Us volíem agrair l’interès i la confiança en el nostre projecte. A continuació us presentem 

aquest document, que serveix com a resum a tenir en compte per a un correcte funcionament 

del casal 2021. 

UBICACIÓ: 

Tots els nens/es assistents al casal de l’ESCAI 2021, hauran de ser en el lloc indicat (*a continuació 

trobareu la ubicació de cada grup) com a molt tard a les 08:55 per poder iniciar la primera activitat 

amb la màxima puntualitat possible.  

Els nens/es realitzaran les activitats corresponents d’aquell dia i a les 13:00 s’hauran de recollir 

en el punt indiciat (*a continuació trobareu la ubicació de cada grup) 

Recordar que és l’estadi Atlètic d’Igualada- Situat al Carrer estadi atlètic, 101 (Igualada). 

Google maps: https://bit.ly/3wNL6S2  

HORARIS: 

Horari del casal: 09:00 a 13:00. Demanem màxima puntualitat tan a l’arribada com a la sortida 

de l’activitat. Se us informarà de totes les novetats a través del grup de difusió de whattsapp. 

Activitats: 

09:00-09:50 Activitat 1 

09:50-10:40 Activitat 2 

10:40-11:10 Esmorzar 

11:10- 12:00 Activitat 3 o activitat especial o piscina 

12:00- 12:50 Activitat 4 o activitat especial o piscina 

ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS: 

Per evitar aglomeracions i procedir a un control d’assistència, seguirem el següent protocol: 

8:30 a 8:50 (Acollida): Tots els nens entraran per la porta “A”. 

8:45 a 9:00: Minis (2013, 2014, 2015 i 2016) i Grans (2006 i 2007) accediran per la porta “A”. 

        Petits (2011, 2012) i Mitjans (2008, 2009 i 2010) accediran per la porta “B”. 

Excepcions: en el cas de les famílies que assisteixen varis germans i que aquests estan a grups 

diferents, tots ells accediran per la porta “A”. 

 

https://bit.ly/3wNL6S2


   
13h: grup de mitjans i grans abandonen la instal·lació de forma autònoma per la mateixa porta 

d’entrada assignada.  

Minis i Petits: esperarem al mòdul cobert fins que els familiars els vingueu a buscar.  

 

Per aquest accés només podran entrar els i les atletes amb els respectius monitors/es, els 

pares s’hauran d’acomiadar dels fills a l’entrada. El monitor que controlarà l’accés, mantindrà 

un control de temperatura i guiarà a l’alumne amb el monitor respectiu. 

TASQUES MONITORS: 

- Controlar els esportistes i confirmar la seva assistència. 

- Transmetre informació (si cal) als pares referent al grup en el qual pertany el seu fill/a. 

- Control del material. 

- Desplaçament cap a l’inici de l’activitat. 

MATERIAL A PORTAR SETMANA 1: 

Roba i material esportiu: 

- Calçat còmode. 

- Roba esportiva. 

- Mascareta posada. 

Tots els nens/es hauran de portar una motxilla amb: 

- Una ampolla d’aigua (una per nen/a). Degut a la situació epidemiològica no es pot 

compartir aigua. 

- Una gorra. 

- Una segona mascareta (els monitors en tindran de recanvi també). 



   
- Dilluns 28-6-2021: jocs d’aigua . Dimarts (29-6-2021) i divendres (2-7-2021) es va a la 

piscina. Dimarts: piscina de l’Infinit. Divendres: piscina del Molí Nou (quan ho autoritzi 

el Procicat).  

 Banyador. 

 Xancletes. 

 Tovallola. 

 Crema Solar. 

- Un dia a la setmana es farà BTT (1-7-2021): 

 Bicicleta. 

 Casc. 

 Genolleres/colzeres, en cas de que es disposin. 

 Cantimplora amb aigua. 

- Crema Solar. 

- Esmorzar. 

ACTIVITATS ESPECIALS:  

Cada setmana se us passarà tota la programació de les activitats que els vostres fills/es 

realitzaran a través d’un grup de difusió de Whattsap. 

Esmentar que enguany, tots els dimarts de 11 a 13 hores anirem a la piscina de l’INFINIT i els 

divendres a la piscina del Molí Nou (quan el procicat ho autoritzi) en les mateixes hores que 

el dimarts. 

Cada setmana hi haurà sortida de BTT i una cursa d’orientació. 

Els que vingueu la setmana del 5 al 9 de juliol, el dimecres dia 7 de juliol farem una sortida al 

rocòdrom de l’Ingravita. 

Tots els nens/es que vinguin la setmana del 12 al 16 de juliol,  el dijous dia 15 de juliol hi haurà 

una nit de vivac a les instal·lacions de l’estadi atlètic. Aquella nit es faran jocs de nit. 

MESURES COVID: 

Som coneixedors de la situació epidemiològica i ens adaptarem en tot moment als protocols 

sanitaris que ens marca el PROCICAT. Tot i així donem 4 pautes bàsiques a seguir: 

MASCARETA: 

El nen/a participant en l’activitat no haurà de portar mascareta mentre desenvolupi l’activitat, 

ja que estarà sempre amb el seu grup bombolla. El/la monitor/a la portarà en tot moment. 

Els/les monitors/es tindran mascaretes de recanvi en cas de que un nen/a se li faci malbé o se 

la descuidi. 

PROTOCOL  DAVANT POSSIBLE POSITIU: 

Presenta qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat respiratòria, etc.) que pogués estar 
associada amb el COVID-19. Cal contactar amb el telèfon d’atenció al COVID-19 o amb el 
centre d’atenció primària i seguir les seves instruccions. Consulta el decàleg de com actuar en 
cas de símptomes aquí: 

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/document
os/20200317_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf) 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/20200317_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/20200317_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf


   
Ha estat en contacte estret amb convivents, familiars i persones que hagin estat en el mateix 
lloc que un cas mentre aquest presentava símptomes (a una distància menor de 2 metres 
durant al menys 15 minuts), o ha compartit espai sense mantenir la distancia interpersonal 
amb una persona afectada pel COVID-19, inclús en absència de símptomes, en els últims 14 
dies. 

NORMES BÀSIQUES DE FUNCIONAMENT DEL CASAL PELS NENS/ES 

- Utilitza mascareta quan t’ho indiqui el personal de l’activitat. 

- Compleix totes les mesures de prevenció que t’indiqui el personal de l’activitat. 

- Procura mantenir la distància interpersonal de 2 metres sempre que sigui possible. 

- Evita la salutació amb contacte físic, inclòs donar la mà. 

- Renta’t freqüentment les mans amb aigua i sabó, o amb solució hidroalcohòlica, 
especialment després de tossir o estossegar, després de tocar superfícies potencialment 
contaminades, i a l’inici i final de les activitats, durant al menys 30 segons. 

- En cas de tenir els avantbraços descoberts durant l’activitat, inclou el rentat dels avantbraços. 

- En tossir o estossegar, tapa’t el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús, i llença’l 
preferentment en un cubell que tingui tapa. Si no disposes de mocadors d’un sol ús, pots 
utilitzar la part interna del colze per no contaminar les mans. 

- Evita tocar-te els ulls, el nas i la boca. 

- Si comences a notar símptomes, avisa les persones responsables de l’activitat, extrema les 
precaucions de distància i d’higiene, i contacta urgentment amb el teu metge d’atenció 
primària o amb el telèfon d’atenció al COVID-19. 

DESPLAÇAMENTS A L’ACTIVITAT 

- Sempre que es pugui, cal prioritzar les opcions de mobilitat que millor garanteixin la distància 
interpersonal d’aproximadament 2 metres. 

- Si es va caminant, en bicicleta o moto, no és necessari portar mascareta, si es pot mantenir la 
distància interpersonal. 

- Si cal desplaçar-se en cotxe, es recomana extremar les mesures de neteja del vehicle i 
mantenir la major distància possible entre els ocupants (també si s’agafa un taxi o un VTC). 

- En els viatges en transport públic cal utilitzar mascareta, i procurar mantenir la distancia 
interpersonal amb la resta d’usuaris. 

- Es recomana utilitzar els equips de protecció individual des de la sortida de casa. 

EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT.  

- Les persones responsables de l’activitat s’encarregaran de vetllar pel compliment de la 
distància i mesures de seguretat. 

- Els i les participants hauran d’obeir als responsables de grup i mantenir la distància 
interpersonal d’aproximadament 2 metres, sempre que sigui possible, i en tot cas evitar el 
contacte físic continu amb d’altres participants. 

 

 



   
 

 

CONTACTE: 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o consulta: 

- Pau Calvet Martí (coordinador) 660 95 28 21 o paucm95@gmail.com  

Horari d’atenció de 8:00 a 13:30 hores 

 

- Javi González Cobacho (Responsable de Jocnet) 633 59 20 40 o jocnet@jocnet.info  

 

mailto:paucm95@gmail.com
mailto:jocnet@jocnet.info

