
Benvolgudes famílies!!  

 

Molt contents de poder enviar-vos aquesta informació, avui ens hem llevat amb notícies 

rellevants als casals d'estiu i la volem compartir amb totes/s vosaltres, especialment per 

elles/s, els infants! 

 

Com bé sabeu, Paranens fa 27 anys què fa casals a l'aire lliure, per sobre de tot sempre ha 

sigut el nostre ideal, gaudir al màxim del temps de lleure en la seva plenitud i a la natura, 

doncs bé, aquest any més que mai ho hem de fer! 

 

Volem comunicar-vos que l'entitat posa a disposició de totes les famílies tots els requisits que, 

per ara, estableix educació per poder gestionar de forma correcta i idònia les activitats del 

casal d'estiu amb la normativa i marc estratègic que recomana salut pública. És molt important 

que tingueu present, que l'oferta presentada està subjecta a les mesures actuals d'organització 

de les activitats d'estiu i segons el document publicat pel departament de salut. En cas de 

produir-se canvis, l'entitat es reserva el dret de modificació o cancel·lació de l'activitat. 

 

Així mateix Paranens garanteix que, el casal d'estiu funcionarà: 

 

- Entrades i sortides esglaonades per les famílies i els grups d'infants al casal d'estiu, ampliant 

les entrades de 9:30 a 10:30h i les sortides de 13:30 a 14:30h. Espais de rebuda separats pel 

grup d'infants i les seves edats. 

- Protocol de Check list d'entrada: temperatures, informació de l'estat i simptomatologies i 

desinfecció de les parts exposades. 

- Ràtio recomanada (1 monitor per cada 6-8 infants). 

- Activitat diària per tots els grups de benvinguda: explicar el funcionament i normes d'higiene i 

seguretat, respectant els més petits i fent la situació de la forma més lúdica possible, fent 

cançons amb la durada establerta per la rentada de mans i la separació entre companyes/s. 

Explicar i resoldre dubtes de la nostra mobilització, respecte i funcionament. Conèixer i 

entendre les mesures de protecció i reforçar la importància del paper actiu en les mesures de 

prevenció, entre moltes altres. Cal tenir molt en compte que es tractarà i es portarà a cap totes 

les situacions en funció dels grups d'edats. 

- Mobilitzacions pel poble i assistència als parcs: tota sortida serà informada i notificada a 

l'Ajuntament, per tal de tenir un correcte control i distribució dels infants amb la resta de la 

població i casals. 

- Un planin d'activitats a l'aire lliure i programat (implica amb molta cura els dies d'excursions i 

piscina). Aquestes es podran fer de forma esglaonada i per torns i es podrà viatjar en transport 

públic sempre que tots els infants disposin de mascareta. Paranens es compromet a tenir un 

remesa en cas de descuit de famílies però és obligatori que les famílies en disposin. 

- Espai de menjador: garantim els utensilis individuals correctes i la separació entre els infants 

establerta en protocol. Malauradament i sota recomanació els infants no seran partícips i 

autònoms en la pressa de suport durant l'àpat i serà sempre el monitor qui realitzi les accions 

de servir menjar i aigua. Tanmateix la recollida de tot el material i ús personal. 

- Petició del compromís amb l'Ajuntament de Castelldefels per tal que els espais públics cedits 

a l'entitat siguin correctament netejats i desinfectats mínim, 3 cops al dia. 

 

Volem posar-nos a disposició de totes les famílies! 

Gràcies per formar part de Paranens!!! 


