INFORMACIÓ GENERAL:



Inici inscripcions: Dilluns 9 de juny a partir de les 9:00 h.
Internet. (https://online.elprat.cat/actividadesweb/web/index.html)

En cas de dubtes o dificultats:
-

L’Ajuntament disposa d’un servei de suport
https://www.elprat.cat/activitats-destiu-al-prat)

-

Club Bàsquet Prat a través de dues vies:
o E-mail: casalestiucbprat@gmail.com
o Telèfon: 650.06.49.49

telefònic

(consultar

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE:
-

Autorització del pare, mare, tutor o tutora: full d’inscripció.
Declaració responsable del tutor/a conforme l’infant o adolescent reuneix els
requisits de salut per participar en l’activitat.
Calendari vacunal actualitzat.
Aportar el DNI del pare, mare o tutor/a,
Fotocòpia de la targeta sanitària.

IMPORTANT:
-

-

Cal indicar a la inscripció si l’infant té una necessitat especial o diversitat
funcional. En aquest cas, ÉS IMPRENSCINDIBLE formalitzar la inscripció i
aportar el document i/o informe de l’EAP que ho acrediti a l’OIAC abans del dia
14 de juny, per tal que l’entitat pugui valorar la idoneïtat de l’activitat.
Si l’infant pateix alguna malaltia o al·lèrgia, caldrà aportar un informe mèdic i
entregar-lo just feta la inscripció al correu electrònic de l’entitat.
ELS/LES PARTICIPANTS A LES ACTIVITATS HAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS PER
PRESERVAR LA SALUT DEL GRUP:

-

Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós 1.
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els
14 dies anteriors.
Els infants amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de
manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitat, donat que són
població de major risc enfront.

SITUACIÓ ACTUAL
Les activitats d’estiu es faran seguint totes les recomanacions de prevenció que indiqui
l’autoritat competent en matèria de salut a Catalunya. S’estableix un període de revisió
setmanal per incorporar mesures noves o fer les modificacions necessàries a les
mesures vigents. Aquestes mesures de prevenció incorporen adequació de les
activitats, els espais i els grups, mesures personals i col·lectives d’higiene i prevenció.

COM ACTUAREM AL CASAL D’ESTIU DEL CB PRAT?
La situació sanitària actual no ens permet realitzar les activitats com a edicions
passades i la nostra organització patirà algunes modificacions per poder garantir,
absolutament, totes les mesures sanitàries i de seguretat pels infants.


ESPAIS

El volum de grups augmentarà perquè la seva ràtio serà més curta. Tanmateix, cal
mantenir la distància de seguretat perquè, en cap cas, tindran contacte entre grups.
Per tant ,realitzarem les activitats a diferents espais, sempre garantint que tinguin les
mateixes possibilitats: espai tancat (per evitar hores de sol) i espai obert per afavorir la
ventilació natural.
o CEM ESTRUCH: Pistes interiors, exteriors
o ESCOLA CHARLES DARWIN: Pistes exteriors, gimnàs i aules.
Abans de començar l’activitat, les famílies rebran un correu electrònic indicant l’espai
on els infants realitzaran el nostre casal, com també, el grup del que formen part.
Segons la instal·lació assignada, s’hauran d’adreçar allà directament amb les normes
de funcionament, hora exacta d’entrada i de sortida que facilitarà la organització
mitjançant correu electrònic abans d’iniciar la setmana triada d’activitat.

 GRUPS
-

Estaran formats per un màxim de 10 participants i el seu monitor referent. NO
hi haurà contacte amb altres grups del casal.
S’agruparan segons:
o Edat i mateix servei sol·licitat: servei de 9:00h. a 13.30 h / de 9:00h a
15:00h. / 9:00h. a 17:00 h.

- EN CAP CAS, ELS GRUPS PODRAN SER MODIFICATS.
INTENTAREM SATISFER LES NECESSITATS DE TOTS I, PER AQUEST MOTIU,
SOL·LICITEM QUE A LA VOSTRA INSCRIPCIÓ DETALLEU (SI EN CONEIXEU) ALGUN
NEN/A CONEGUT AMB QUI VULGUI ANAR I SIGUI DEL MATEIX SERVEI/HORARI.

 ENTRADES I SORTIDES
o Les famílies NO podran accedir al recinte esportiu. Serà el propi
monitor/a del grup qui rebin als infants a l’entrada i qui els entregui a la
sortida.
o Les entrades i sortides es faran de manera esglaonada: Cada
família/grup rebrà un correu electrònic indicant quina és la seva porta
d’accés i a quina hora, per evitar aglomeracions tant a l’entrada com a
la sortida dels infants. Els marges seran entre 10-15 minuts
aproximadament.
o Control de temperatura: a les diferents entrades, diàriament, hi haurà
un control de temperatura de TOTS els participants i es farà un
seguiment i control d’aquestes. En cas de superar el límit establert per
les autoritats sanitàries, aquest infant haurà de marxar a casa.

 SERVEI DE MENJADOR
o Menjador Escola Charles Darwin.
o Separació mínima de seguretat entre infants.
o És molt important per nosaltres conèixer les possibles al·lèrgies,
intoleràncies o disposar de taula de porcions en cas de diabetis.
FORMACIÓ DEL PERSONAL:
Els educadors rebran una formació específica en educació emocional, higiene i
prevenció.
NETEJA I DESINFECCIÓ:
L’entitat disposarà de gel hidroalcohòlic i sabó per tots els infants per mantenir una
bona higiene durant el dia.
INSTAL·LACIONS I MATERIALS:
Disposarem d’estris de desinfecció de material utilitzat i del servei de neteja de la
instal·lació.

ALTRES ASPECTES A DESTACAR
-

VESTIDORS: no es podrà fer ús dels vestidors, per tant, aquest any no podrem
oferir el servei de dutxa. Pel que fa a la piscina, només es podrà entrar per
posar o treure el banyador.

-

En cas de renúncia a una activitat una vegada començada, no se’n retornarà
l’import.
En cas d’anul·lació de l’activitat d’un grup de convivència per detecció d’un
positiu en COVID-19, es retornarà l’import abonat proporcional a l’activitat no
realitzada.

-

Agraïm la vostra confiança i esperem que aquest document hagi estat d’utilitat. No
dubteu en posar-vos en contacte amb la nostra entitat.

Podeu consultar més informació per inscripcions, beques i ajuts
a:
https://www.elprat.cat/activitats-destiu-al-prat

Per rebre una informació més detallada:
STEFY GALLEGO
casalestiucbprat@gmail.com

www.cbprat.cat

