Guia de mares i pares
-

Ja està tot preparat pel Casal de Setmana Santa 2021. Una nova
aventura per viure plegats! Cada dia una història nova on triar el què
pot passar!
Per tal que tot sigui perfecte, hi ha algunes coses que caldrà que
tingueu en compte:
- El primer dia de casal haureu de portar complimentat i signat el
document que ha preparat la Direcció General de Joventut, Declaració
Responsable, on les famílies obligatòriament hauran d'acreditar l'estat de
salut del participant i restareu obligades a comunicar qualsevol canvi
significatiu en el seu estat de salut durant el transcurs dels següents dies
d'activitat.
- Dintre de les mesures de detecció, diàriament
caldrà que les famílies comproveu l'estat de salut
dels infants a casa (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea...) o qualsevol altre quadre infecciós
abans de venir al casal.
- En el moment d'entrada els participants, o la
mare/pare o tutor, hauran de declarar verbalment que
li han fet aquesta comprovació. D'acord amb aquesta
declaració verbal de la família, anotarem a la nostra
“graella de registre” l'estat de salut.

• Diàriament caldrà portar a la motxilla:
-

Una mascareta higiènica reutilitzable.

-

Una tovallola de mans.

-

Una ampolla d'aigua, l'ús de fonts d'aigua
solament és per a omplir ampolles pròpies.

-

Estoig amb material d'ús propi (tisores, llapis,
gomes i colors).

-

Farem una estona de lleure al matí, si es vol es
pot portar un petit esmorzar, però tingueu en
compte que el dinar és les 13 h.

• Altres aspectes d'interès:
§ El dimarts 30, agrairem si cada participant pot portar un mocador
de casa.
§ Els dimecres 31, farem excursió al Parc de la Maternitat, a peu,
mentre construïm la nostra historia. Recomanem que els infants
portin a més de la motxilla una gorra.
§ Cada dia farem l’enregistrarem de les activitats realitzades. Us
facilitarem a finals de setmana un accés privat per accedir a les
imatges.
§ El menú del Restaurant ”El Viejo y el Mar” el trobareu publicat al
web.

• Entrada i sortida.
- A partir de les 9h i fins les 9:15h farem
l'entrada al casal de manera esglaonada,
evitant aglomeracions i mantenint el control de
temperatura i desinfecció a tots els participants.
- Obrirem les portes a les 14:45h fins a les 15h,
per a poder fer la sortida per grups i de manera
esglaonada.

Com sempre i el més
important, gràcies per la
vostra confiança!
:D

