
REUNIÓ INFORMATIVA DEL CASAL D’ESTIU DE SORT 2021 
 

EQUIP DIRIGENT 
● Tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Sort i coordinadora del casal: Silvia Capella 

(tel.637084693) 

● Directora i coordinadora del casal: Estrella Garcia (tel. 615845862) 

● Monitora Grup 1 ( nens 2017) : Montse Colom 

● Monitora Grup 2 (nens del 2016 i 2015) : Neus Parra 

● Monitora Grup 3 (nens 2014, 2013 i 2012) : Ruth Giró 

 

Màxima disponibilitat de les coordinadores. Línia directa per a qualsevol cosa IMPORTANT. 

Altres qüestions, entrades i sortides del casal directament a les monitores o a la directora.  

 
HORARI I SERVEIS 

L’horari d’aquest any és de 9:00 del matí fins les 14h i s’oferirà el servei de menjador amb 

carmanyola de 14:00 a 16:00 de la tarda, per a aquelles famílies que ho sol·licitin  

(comuniqueu-ho a scapella@sort.cat). Aquest servei es pagarà a part, a través de 

www.pagaments/sort.cat 

 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00 a 
9:15 

Arribada i benvinguda 

9:15 a 
10:30 

Activitats al 
centre. 

 

GRUP 1 i 2 : 
Preparem per 
la piscina al 

centre. 

Grup3:  
Preparem i 
anem al Riu 

Activitats al 
centre i dia 

d’Excursions. 

GRUP 1 i 2 : 
Preparem i 
anem al Riu 

Grup3:  
Preparem per la 

piscina al 
centre. 

GRUP 1,2 i 3 : 

Piscina 
municipal.   

10:30 a 
11:30 

 Pati / Esmotzar 

11:30 a 
13:30 

Activitats al 
centre. 

 GRUP 1 i 2 : 
Piscina al 

centre 

Activitats al 
centre i dia 

d’Excursions. 

GRUP 1 i 2 : Riu  GRUP 1,2 i 3 : 

mailto:scapella@sort.cat


 Grup3:  Riu Grup3:  Piscina 
al centre 

Piscina 
municipal.   

13:30 a 
14:00 

Recollida i comiat 

14:00 a 
15:00 

Pati/ Dinar 

15:00 a 
15:30 

Temps lliure / Joc lliure 

15:30 a 
16:00 

Recollida i comiat 

ACTIVI
TAT 

JOC/ 
MANUALITAT 

RIU/PISCINA 
AL CENTRE 

JOC/ 
MANUALITAT/ 
EXCURSIONS   

RIU/PISCINA 
AL CENTRE 

PISCINA 
MUNICIPAL 

 

* Els divendres, la recollida a les 14:00 serà a la piscina municipal de Sort. Pels participants 
que dinen al centre, la recollida seguirà sent al centre escolar “Ángel Serafí Casanovas”. 
 

MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE  
● Organització dels grups: es formaran “grups de convivència”, els quals estan formats per 

un màxim de 24 infants. Cada grup disposarà d’un únic monitor/a i aquest només es 

relaciona amb el seu grup. Objectiu: ràpid aïllament i traçabilitat del grup en cas que es 

detecti un cas amb simptomatologia compatible amb Covid-19. 

● Responsable de seguretat i higiene: Estrella.  

● Requisits de participació: No presentar o haver presentat símptomes de Covid-19 en el 

darrers 14 dies. Presentar carnet de vacunes actualitzat. Participació valorada pels 

serveis mèdics de infants amb patologies prèvies. Presentació declaració de 

responsabilitat per part dels tutors dels infants. 

● Ús de mascareta:  

A l’interior: Els infants i joves han de seguir fent ús de la mascareta en els espais 

interiors seguint les mateixes indicacions establertes fins ara. 

A l’exterior: Es podrà prescindir de la mascareta quan es pugui mantenir la distància 

d’1,5 metres entre infants i/o joves i també quan les activitats es realitzin entre 

persones del mateix grup de convivència (encara que no es pugui mantenir la 

distància). 



 

● Rentat de mans: en iniciar i acabar cada activitat. Existència de punts estratègics amb 

solució hidroalcohòlica. 

● Comprovació de símptomes: comprovació diària de l’estat de salut dels participants i 

dirigents (temperatura). Es documentaran els resultats. 

●  Espais: s’ha de garantir una distància de 2m entre participants (4m2 en espais tancats). 

● Neteja i desinfecció: Neteja diària i ventilació (mínim 3 cops al dia durant 10 minuts) 

d’instal·lacions i espais interiors. 

●  Entrades i sortides: de manera esglaonada. 

 
MATERIAL 

➔ Caixa per guardar tot el material.   

➔ Banyador, xancletes i tovallola.   

➔ Roba i calçat còmode (i muda de recanvi per qui ho necessiti). 

➔ Gorra i crema solar.   

➔ Mascareta i bossa de plàstic hermètica.  

➔ Flotador o similar (pel grup dels petits/es).  

➔ Bata o samarreta gran (per activitats on es puguin embrutar).   

➔ Ampolla d’aigua o cantimplora.   

➔ Esmorzar. 

 

En el cas, que el teu fill/a participi en el servei de carmanyola també seran necessaris els 

estris corresponents: 

➔ Carmanyola amb el dinar. 

➔ Raspall i pasta de dents. 

➔ Utensilis: forquilla, cullera petita o gran… 

➔ Tovallons de paper d’un sol ús.  

 

* És necessari que tot el material estigui marcat amb el nom de l’infant per evitar confusions.* 

 

CAL RECORDAR 
★ Si cal, demanar a les monitores i presentar altres autoritzacions pertinents:  

○ “Autorització perquè l’infant marxi sol/a del casal” 

○ “Autorització per si la recollida del nen/a no la fa el tutor/a legal” 

○ “ Autorització de subministració de medicaments” 

○  “Declaració responsable per a les famílies en relació amb la situació de 

pandèmia generada per la Covid-19”. 


