
Benvolgudes famílies de l’escola, 
 
Ens posem en contacte amb vosaltres per donar-vos informació en relació al casal d’estiu.              
Tal i com ens han confirmat, SI QUE FAREM CASAL D’ESTIU. OEEEEEEEEEEE! 
 
Com cada any, la nostra prioritat és el benestar de tots els nens i nenes. Aquest any, per                  
suposat, el tipus d’activitats que farem i les metodologies i dinàmiques que durem a terme               
hauran de ser adaptades al COVID-19. La seguretat de tots i totes les participants serà               
l’objectiu prioritari.  
 
Tot l’equip de monitors/es i gestió hem començat a formar-nos per poder tirar endavant el               
casal d’estiu complint totes les mesures de seguretat.  
 
En aquests moments, la normativa que tenim és la que emprarem però això no              
implica que puguin haver coses que d’aquí a un mes canviin. Estarem en constant              
formació per adaptar en tot moment la situació que tinguem.  
 
Tot això ens implica haver de canviar algunes activitats i adaptar-les. Durant aquests dies              
estem treballant per tal de poder dur a terme el màxim número d’activitats i no baixar la                 
qualitat dels serveis que fins ara hem ofert.  
 
Estem estudiant totes les sortides que teníem a la planificació i decidint quines podem              
realitzar i quines no. A continuació us informem de les propostes: 
 

- PISCINA: segons la informació que ens arriba de les activitats d’estiu, en principi i              
per ara sí que podrem fer ús de les piscines públiques.  
Com la normativa és molt variable, estem treballant diverses alternatives: per una            
banda estem buscant piscines municipals on puguem anar amb tranquilitat i un espai             
reservat per nosaltres. Per un altre banda, estem estudiant l’alternativa de poder            
muntar una piscina i zona d’aigües a l’escola. No parlem d’una piscina inflable, sinó              
d’una instal·lació gran i viable per totes les edats. D’aquesta manera, la desinfecció             
de la zona és segura i controlarem molt bé la distància. Penseu que podrem              
banyar-nos cada dia però en grups petits i sense estar en contacte amb altres              
casals. També ens és més fàcil de gestionar si un nen/a no vol/pot fer piscina, es pot                 
quedar al voltant i estem a l’escola. 
Amb els grups més grans també estem estudiant la possibilitat d’anar més sovint a la               
platja, l’espai és obert, no hem d’estar en contacte amb altres casals i podem              
comptar amb personal de seguretat. (socorrista)  
D’una manera o una altre, creiem que a l’estiu el tema d’aigua és bàsic pels nens i                 
nenes i fa que la calor es passi d’una altre manera.  

 
 

- COLÒNIES i CÀMPING: una de les nostres activitats estrelles de l’estiu ha estat             
durant els últims anys la sortida amb nit inclosa al càmping de Gavà. Tal i com teniu                 
a la programació, tot l’alumnat de primària marxava una nit al càmping i, després, de               



forma opcional l’alumnat de 3r i 4t podien fer colònies al càmping i l’alumnat de 5è i                 
6è, colònies a la muntanya.  
Com alguns/es de vosaltres ja sabeu, des de gener del 2020 el nostre club esportiu               
s’encarrega d’un refugi de muntanya; Refugi de l’Arp, situat a Tuixent-La Vansa            
(Lleida). http://refugidelarp.cat/ 
 
Després de la situació sanitària que hem viscut, considerem que anar al càmping és              
més arriscat ja que estaríem en contacte amb altres persones, entre d’altres, turistes.             
El refugi, dona l’opció a ser exclusiu per grups i hem decidit reservar-lo totalment per               
poder pujar grups del nostre casal.  
 
D’aquesta manera, com a sortida estrella tindrem: 

- Primer i segon de primària marxaran una nit al refugi 
- Tercer i quart marxaran dues nits al refugi 
- Cinquè i sisè marxaran dues nits al refugi 

 
Les colònies de 3 dies encareixen el preu total, i per això, l’organització del casal               
d’estiu ha decidit fer un esforç econòmic i permetre que tots els nens i nenes vagin                
de colònies una o dues nits amb el preu bàsic per setmana. Aquelles famílies que ja                
havieu pagat el suplement per les colònies rebreu una devolució de l’import, i alhora              
una oferta per poder passar alguns dies més al refugi en família.  
 
Penseu que el refugi serà NOMÉS utilitzat pels nens i nenes del Bardina, sense              
estar en contacte amb cap altre grup. En cap moment estem posant en dubte les               
instal·lacions del càmping que hem utilitzat fins ara, simplement preferim realitzar           
una sortida en un entorn que, per nosaltres, és més fàcil de controlar i ens podem                
assegurar d’una higiene exhausta. Per altra banda, els grups que pujaran seran            
aproximadament de 20 nens/es, que és una ràtio inferior a la recomanada de cara a               
l’organització de colònies. Al refugi dormirem en lliteres i si cal en tendes de              
campanya individualment. 

 
Per infantil no hem considerat oportú fer colònies, però us informarem d’una bona             
oferta al refugi, per si voleu fer un cap de setmana de colònies amb família-turisme               
actiu, on els/les infants inscrits en el casal els convidem gratuïtament. Places            
limitades. Tota aquesta informació us arribarà una mica més endavant.  

 
 

- SORTIDES: com a casal estem intentant mantenir la resta de sortides sempre i quan              
sigui SEGUR poder fer-les. En el moment que sanitat aconselli anul·lar sortides com             
l’escalada (per exemple), les cancelarem i en buscarem d’altres que siguin d’una            
qualitat semblant.  

 
- TRANSPORT: com és natural, per poder desplaçar-nos a diferents llocs necessitem           

un mitjà de transport. En comptes de contractar una empresa d’autocars que faci             
serveis a molts casals, estem buscant alternatives per poder tenir transport fixe del             
Bardina. En aquests moments estem treballant amb dues alternatives: llogar un           

http://refugidelarp.cat/


autocar per què només ens faci serveis a nosaltres o bé llogar furgonetes. Com els               
grups, aquest estiu, seran reduïts, no ens caldrà un mitjà de transport tan massiu.              
Per suposat, sigui quina sigui l’elecció tindrem conductors professionals i tot           
correctament estipulat.  

 
- SEGURETAT SANITÀRIA: seguint el protocol que ens han enviat del departament           

d’educació, la nostra entitat ja disposa de mascaretes per si les hem d’utilitzar,             
guants, gel desinfectant, termòmetres digitals i altres materials diversos de          
desinfecció. A part del formulari que ja heu omplert, a totes les famílies que us               
apunteu (o que ja estigueu apuntades) us farem arribat un petit formulari amb dades              
mèdiques en relació al COVID-19. 
 
Treballarem amb grups de convivència, on cada 10 nens/es hi haurà un monitor/a,             
mínim. Les sortides que puguem fer, les realitzarem amb 2-3 grups de convivència             
conjunts, cadascú en el seu espai i amb els seus referents.  
Totes les activitats, seccions esportives i dinàmiques les estem adaptant per tal que             
siguin segures però divertides. Tal i com diu la normativa, farem un treball conjunt              
amb l’alumnat per tal d’adaptar les activitats, prenent ells/es consciència de les            
coses que poden i no poden fer.  

 
Es crea una nova figura anomenada “Responsable de seguretat i higiene” a cada             
activitat. Les seves funcions són vetllar pel compliment de les mesures apuntades en             
aquest document i protocols que el desenvolupin, així com també garantir la            
formació i informació en aquesta matèria cap a infants i adolescents, i les seves              
famílies, i cap a la resta de l’equip de dirigents. Així doncs, comptarem amb una               
estudiant d’infermeria que ja té experiència que serà l’encarregada de controlar           
l’estat de salut del l’alumnat i l’equip de monitors/es.  

 
Us fem arribar la normativa ja que és imprescindible que tots/es anem cap a la               
mateixa direcció.  
 
Estem realitzant una feina d’adaptació a la nova realitat que tenim i esperem poder              
comptar amb la vostra ajuda per tot.  
 

 
 
 
 
 


