
 
 CASAL “Un món d’oficis”

 

Els infants han de venir de casa amb MASCARETA i la temperatura presa, NO S' ADMETRÀ cap 

infant amb 37,3º o superior de temperatura. 

 
El PLA D' ACTUACIÓ davant un cas sospitós: 

Els infants que presentin un o diversos símptomes s’ hauran d’ adreçar al CAP i tenir l’ 

autorització mèdica per tornar a assistir al casal. 

- Febrícula o febre (≥ 37,3ºC) 

- Tos i/o dificultat per respirar 

- Congestió nasal i/o mal de coll 

- Mal de panxa, vòmits i/o diarrea 

- Malestar general o dolor muscular. 

Si hi hagués un cas sospitós, el grup de convivència i el monitor haurien de fer quarantena fins 

que el metge doni l’ autorització. 

 
ENTRADES I SORTIDES: 

Recordeu que les entrades han de ser esglaonades i mantenint la distància de seguretat. 

A cada infant se li assignarà un color a l' entrar amb el grup i monitor de referència per a tota la 

setmana. 

Sabem que és difícil deixar els infants i marxar (sobretot els més menuts) però per la seguretat de 

tots si us plau feu el comiat abans d’entrar i de prendre la temperatura i rentar les mans, intenteu 

que els infants entrin sols, ells ho saben fer super bé. 

Si heu de fer alguna comunicació ho podeu fer via telefònica, per mail o whatsapp, però eviteu 

fer-ho a l’ entrada ja que provoca aglomeracions i retarda l’ entrada d’ infants. 

SERVEI DE ACOLLIDA (MATI I TARDA) Les entrades i sortides es faran pel carrer Isabel Julià. 

 

INFANTIL (P3,P4,P5) 
Porta d' accés: Carrer ISABEL JULIÀ. 
P3- 9’00h P4-9’05h i P5- 9’10h 

PRIMÀRIA (de 1er a 6é) 
Porta d' accés: Carrer Rafel LLopart ( porta 
petita pista de futbol). 
1er- 9’00h 2on -9’05h 3er i 4t- 9’10h 5é i 6é 
9’15h 

 

Cada dia han de portar la motxilla amb: 
Esmorzar i aigua 
Dilluns: roba còmode. 
Dimarts, Dimecres i Dijous Divendres: 

banyador, tovallola, xancles, crema solar de 
aerosol , per sanitat no podem esbandir la 
crema solar (poseu a casa també), i una 
muda seca. 

Cada dia han de portar la motxilla amb: 
Esmorzar , aigua i gorra. 
Dimarts ,Dimecres, Dijous i Divendres : 
banyador, tovallola, xancles, crema solar 

(poseu a casa també), i una muda seca.  
Per divendres també una samarreta per 

sota l’armilla. 
Dilluns: roba còmoda i calçat esportiu 

 

Si us plau tot marcat amb el nom i el cognom, no ens responsabilitzem del material o 
mudes no marcades. Si perdeu alguna cosa si us plau feu-nos’ho saber via mail o 

whatsapp per poder alleugerar la entrada. 
 

Mes informació de horaris d’activitats i preus en www.zonadejoc.com 
Per qualsevol dubte, el nostre telèfon de contacte es el 617.98.10.53 

via e-mail a zonadejoc@hotmail.com o a traves de la nostre pàgina web www.zonadejoc.com 
 

MOLTES GRÀCIES PER LA COL·LABORACIÓ, ENTRE TOTS HO FEM POSSIBLE. 
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