
INFORMACIÓ GENERAL DEL CASAL SETEMBRE 2020 (TORN 6 I TORN 7) 

 

Donada l’excepcionalitat en la que ens trobem, el nostre casals es veu condicionat per les 
indicacions i protocols que estableixen les autoritats pertinents de salut i seguretat, per tal de 
de garantir unes activitats segures i responsables. 

Aquestes mesures de prevenció fan que l’organització de les activitats i l’estructura habitual 
del nostre casal, així com l’adequació dels espais i els grups s’hagin hagut de modificar per tal 
d’adaptar-se al nou context.  

A continuació us detallem algunes de les mesures i canvis específics: 

 
• Partint de la recomanació de fer “una unitat de convivència” en el cas dels casal, els 

infants participants es dividiran en grups de 8-10 com a màxim  amb un monitor/a 
referent. Tant grups com a referents es mantindran durant tot l’estada setmanal. És 
per això que per complir aquesta recomanació ens veiem obligats a fers alguns canvis 
organitzatius importants . 
 

o Es suprimeix l’horari de 9 a 15h per tal de minimitzar els  canvis dins la unitat 
de convivència.  

o L’organització dels espais i horaris a l’hora de dinar podrà variar , fent servir 
altres espais alternatius al menjador per preservar les unitats de convivència . 

o No hi haurà servei d’acollida i per facilitar l’entrada al matí es farà de manera  
esglaonada de 8’30 a 9h. 

 

• La sortida de matí serà de 12’50 a 13h. 
• La sortida de la tarda serà de 16’50 a 17h. 
• Les entrades i sortides del CASAL DE SETEMBRE, es faran per la porta del pati (Passatge 

Treball). 
• Es suprimeixen les sortides.  

 
 

CONTINUEM TREBALLANT PER PODER OFERIR EL MILLOR SERVEI EN LES NOSTRES ACTIVITATS. 
TENINT EN COMPTE TOTS ELS CANVIS I MODIFICACIONS EN ELS PROTOCOLS QUE ENS VAN 
ARRIBANT I EL TEMPS LIMITAT PER PODER IMPLEMENTAR-LOS. 

AGRAÏM LA VOSTRA COMPRENSIÓ. 

 

Att. 

C E MONTSENY 

 


