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Introducció
Ens adaptem a la situació
COVID-19.

Educació 360 graus del infant.

Equitat i qualitat garantida.

Mogent
Palau 

Can
Parera

d'Ametlla

El casal es realitzarà a tres escoles
per complir les mesures de
seguretat i d'higiene.

endinsa't a les olimpiades



Què volem?

Per què és important el temps de vacances?

ACTIVITAT
FÍSICA

LLEURE

Esport educatiu
Esforç físic
Habilitat
Reglament
Salut

Lleure educatiu
Protagonisme

Participació
Valors



Equip

directiu

Iria del Cerro Lidia Palacios

Gemma BañoCarlos Borrego

Ivan Garcia

Director

Coordinació lleure

Coordinació esportiva



Equip humà

Equip
directiu

Responsables
d'higiene i

salut
Monitors/es

lleure Vetlladors/es Monitors/es
esportius



Eix
d'animació

A través de les Olimpíades de Tokio 2021,
aquest Casal de Vacances té l’objectiu de

que coneguin els seus drets i deures, i
siguin capaços de gaudir i aprendre a

través dels valors que ens transmeten les
Olimpíades. Utilitzant l'esport i el lleure

com a eina fonamental en el procés
d'educació del infant.

endinsa't a les olimpiades



Aspectes
rellevants

Mogent

Palau

d'Ametlla

Can Parera

ESCOLES:

Lleure

Esportiu

ÀMBIT: RÀTIOS:
 

Monitors/es  
1:8 Infantil

1:10 Primària
 

Vetlladors/es - 1:1

ENTRADES i
SORTIDES

esglaonades
 

Atenció Directa
9:00h a 13:00h



Sortides i tallers

Piscina Música ioga Aira
Natura

Fitness
Drums



S'ha de realitzar la comprovació de temperatura i símptomes a casa i

comunicar-ho al tutor/a.

Mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) entre famílies.

Ús mascaretes obligatori.

Respectar l'horari d'entrada i sortida.

Cada escola té el seu protocol d'entrada i sortida.

En cas de voler parlar amb coordinació, tutor/a o especialista, es recomana

dirigir-se per via telefònica, correu electrònic o aplicació (Campus On).

 entrades i
sortidesProtocol



INFANTIL (P3-P5)

Entrada 
8:45hCan

Parera

TUTORS NO

ACOMPANYEN

TUTORS

ACOMPANYEN

PRIMÀRIA (1r-6è)



Sortida
13hCan

Parera

ENTRADA

SORTIDA



Entrada
8:45h 

Palau
d'Ametlla

INFANTIL (P3-1r) PRIMÀRIA (2n-6è)

P3 - P4

P5 - 1r

TUTORS NO

ACOMPANYEN

TUTORS NO

ACOMPANYEN

TUTORS

ACOMPANYEN



Sortida
13hPalau

d'Ametlla

P3 - P4

P5 - 1r

2n - 6è



Mogent

TUTORS/ES  NO

ACOMPANYEN

TORN 1: 4t a 6è

TUTORS/ES ACOMPANYEN

ENTRADA

TORN 2: 1r a 3r

TORN 3: P3 a P5

8:45h

8:50h

8.55h

Entrada 

per torns



Sortida

per tornsMogent

SORTIDA

TUTORS/ES  NO

ACOMPANYEN

TORN 1: 4t a 6è

TUTORS/ES ACOMPANYEN

TORN 2: 1r a 3r

TORN 3: P3 a P5

13h

13:05h

13:10h



1

3

2

4

Què cal portar?

Motxilla. 

Mascareta (portar una bossa apart
per guardar-la quan sigui
necessari).

Esmorzar saludable i cantimplora o
ampolla d'aigua.

Roba adequada per la pràctica
esportiva (samarreta, pantalons,
mitjons i bambes).

5

7

6

Gorra i crema protectora solar.

Roba per la piscina o jocs d'aigua (vestit

de bany, tovallola i xancletes).

Muda de recanvi.

Es recomana marcar-ho tot per poder

identificar-ho en cas de pèrdua. 
*



2

3

No és un temps d'espera, és un espai educatiu.

Oferir activitats pensades i programades, dins del projecte.

Espai potencialment ric per a treballar hàbits, higiene i salut.

Serveis per necessitat, oferim màxima qualitat

1

Acollida i
Serveis optatius

menjador

7:30-9h
13-15:30h

4



ACTIVITATS

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ACTIVITATS

SORTIDA
ESGLAONADA

ENTRADA
ESGLAONADA

ESMORZAR

ACTIVITATS

SORTIDA
ESGLAONADA

ENTRADA
ESGLAONADA

ESMORZAR

ACTIVITATS

SORTIDA
ESGLAONADA

ENTRADA
ESGLAONADA

ESMORZAR

ACTIVITATS

SORTIDA
ESGLAONADA

ENTRADA
ESGLAONADA

ESMORZAR

ACTIVITATS

SORTIDA
ESGLAONADA

ENTRADA
ESGLAONADA

ESMORZAR

ACTIVITATS ACTIVITATS ACTIVITATS ACTIVITATS

9.30h

11.30h

12.45h

8.45h

11h

Programa

d'Activitats



GRUPS DE CONVIVÈNCIA

SINTOMATOLOGIA

- Febre o febrícula (per sobre de 37.5 ºC)
- Tos
- Dificultat per respirar, mal de coll**, refredat nasal**
- Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap

- Mal de panxa amb vòmits o diarrea

- Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

**Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants,

només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o

altres manifestacions de la llista de símptomes.

L’ús de mascareta és obligatori pels adults acompanyants i els infants

a partir de 6 anys. Excepte quan s’estigui fent una activitat que sigui

incompatible amb la mascareta.

Per infants de 3 anys la mascareta és recomanable.

ÚS DE MASCARETA GRUPS DE CONVIVÈNCIA

ENTRADES I SORTIDES

Els infants formaran part de grups de convivència / bombolla. En aquests

grups hi participaran un màxim de 24 infants. 

Es mantindrà la distància de seguretat amb altres grups de convivència.  

Prioritzem les activitats a l'aire lliure.

Sempre que fem una activitat dins d'una sala, es recomana deixar finestres i

portes obertes. Si no, la sala s'ha de ventilar 10 minuts cada hora.  

ACTIVITATS A L'AIRE LLIURE

Les entrades i les sortides es faran de manera esglaonada i evitant les

aglomeracions. 

Mesures de protecció i higiene



Mesures de protecció i higiene

En el trajecte d'autocar és obligatori l'ús de mascareta a partir dels 6 anys.

Abans de pujar a l'autocar i en baixar caldrà posar-se gel hidroalcohòlic.

Sempre que sigui possible mantindrem una separació entre els grups de convivència

No es pot menjar ni beure dins de l'autocar. 

i mantindrem els mateixos seients durant aquell dia.  

DESINFECCIÓ MATERIAL I ESPAIS COMPARTITS

VIATGES AMB AUTOCAR

Quan fem servir material compartit, s'ha de desinfectar després de cada ús o

al final de l’activitat quan no sigui possible fer-ho després de cada ús. 

Si fem ús d'espais tancats, ventilem la sala abans i després. 

RENTAT DE MANS

A l'inici i al final de cada activitat és obligatori el rentat de mans.

Es recomana rentar les mans freqüentment.

Al menjador s’evitaran els utensilis d’ús compartit com safates o cistelles de pa, etc. Pel que fa a

les gerres d'aigua poden encarregar-se un infant responsable de taula o si no els monitors/res. 

No es podrà beure directament de les fonts i cada participant portarà la seva pròpia

cantimplora.

Tant al menjador com a l'espai d'acollida, s'ha de mantenir la distància de seguretat entre els

diferents grups bombolla. 

Coŀlocació de mascareta quirúrgica i aïllament del nen, nena o jove afectat de la resta de

participants en la sala d'aïllament, acompanyat/- da en tot moment d’una persona

responsable de l’activitat que també es posarà mascareta quirúrgica.

 Es truca a la família.

 La família recollirà l’infant i es posarà en contacte amb el seu CAP de referència

Si un infant presenta símptomes compatibles amb la Covid-19, aplicarem el pla d'actuació. 

1.

2.

3.

 En el cas que l'infant presenti signes de gravetat, es trucarà al 061. 

SERVEIS D'ACOLLIDA I MENJADOR

COM ACTUEM DAVANT UN POSSIBLE CAS COVID? 



Lesions o ferides menors, la responsable d'higiene i salut farà una primera cura i, si
s'escau, els monitors/es informaran a la família. 

Accident que requereix major atenció procedirem:
- Portar-lo al CAP o avisar al 112 segons la gravetat.
- Trucar a la família. 

En cas de detectar febre, la familia haurà de posar-se en contacte amb el seu centre
d'atenció primària per tal de que l'infant sigui valorat. 
- Si es sospista un possible cas de COVID-19, l'infant es quedarà a casa en quarentena
durant 14 dies.
- Si la febre té un altre origen, l'infant podrà reincorporar-se quan hagi estat 24 hores
sense febre. 

·

·

·

Protocol
En cas d'accident



SÍ No

Què passa si el meu fill/a té 37,5Cº o més i/o altres símptomes?

CAP

AVISAR COORDINACIÓ

Germans
Grup de convivència

10 dies quarentena

AVISAR COORDINACIÓ

Assistir Casal

Esperar 24 hores



Aplicació per a facilitar la comunicació entre l'equip de
monitors/es i les famílies de manera no presencial.

 

Documents i calendari d'activitats.

Circulars informatives.

Xat amb tutors i amb coordinació.

Fotos de grup.

 

Descarrega't l'App.
Rebràs un correu electrònic.
Crea un usuari amb contrasenya.

 

app
campus on

Dins l'App trobaràs:
 



Enquesta final

Conèixer la vostra opinió i suggeriments de millora. 

Ens ajudarà a millorar el funcionament del casal.

Estarà disponible quan el vostre fill/a finalitzi el casal. 

1

2

3



Contacta amb nosaltres

https://www.montornes.cat

 617432191

casaldevacances@montornes.cat

@educaciomontornes

Infància i Educació Montornès del Vallès



Moltes

gràcies
Passeu
una
bona

tarda!


