
Aquest document és una fitxa informativa i normativa, di-
rigida a totes les famílies interessades a participar a les nos-
tres Activitats d’Estiu, en aquest context d’excepcionalitat. 

El Casal d’Estiu 2021 serà flexible: adaptarem el Casal a la 
situació de restriccions que escaigui. Totes les activitats 
que durem a terme seran amb tota la prevenció i mesu-
res de seguretat pertinents.

CONSIDERACIONS COMUNES 
RESPECTE A ACTIVITATS:

Mida dels grups i ràtios: Hi haurà 1 monitor/a per a cada 
grup de 10 nens/es i es treballarà per grups de convi-
vència. El monitor vetllarà perquè el seu grup respecti 
les normes de convivència, seguretat i higiene, sempre 
supervisat/da pel guiatge del director/a.

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS:

• Crearem la figura del “Responsable de seguretat i hi-
giene”, que vetllarà pel compliment de totes les noves 
mesures, a més de formar i informar l’equip de moni-
tors/es i participants.

• Aplicarem la tècnica de “rentat de mans efectiu” de l’ OMS.

• Farem servir mascaretes si és impossible respectar els 2 
metres de distància de seguretat.

• Diàriament comprovarem la simptomatologia dels 
nens/es i monitors/es mitjançant check-lists i prenent 
la temperatura amb termòmetres frontals. La informa-
ció, tant de nens com de monitors, quedarà registrada 
i documentada.

• Realitzarem 3 ventilacions diàries dels espais tancats 
que utilitzem, que cada dia seran desinfectats pel nos-
tre servei de neteja.

CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES  
EN LES DIFERENTS TIPOLOGIES D’ACTIVITATS:

• Les entrades i sortides es realitzaran fent una fila a la 
porta principal de l’escola. Us demanem que sigueu 
puntuals per agilitzar l’accés. 

• Les tovalloles de bany seran portades de casa i es ren-
taran abans i després del seu ús a una temperatura su-
perior a 60º. 

• Delimitarem les zones d’ús del Casal: espai d’activitats, 
d’esports, teatre o dansa, d’acollida i de recollida, d’es-
morzar i de treball per grups de convivència.
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DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19  
A SIGNAR PELS TUTORS
REQUISITS PER A PODER PARTICIPAR EN LES 
ACTIVITATS D’ESTIU DE LA FUNDACIÓ SANT NICOLAU

Jo  
amb DNI

com a pare / mare / tutor/a legal (encercleu opció cor-
recta) declaro que el meu fill/a:

• Sí   No      El/la menor compleix amb els requisits 
d’admissió establerts per l’entitat responsable de 
l’activitat, no essent grup de risc ni estar convivint amb 
ningú que sigui grup de risc. 

• Sí   No     No ha tingut simptomatologia compa-
tible amb la COVID-19 (febre, tos, dicultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) en els darrers 14 dies o qualsevol 
altre quadre infecciós en les darreres 48 hores.

• Sí   No    No ha conviscut o tingut contacte es-
tret amb un positiu confirmat o simptomatologia com-
patible ens els darrers 14 dies. 

• Sí   No    Presenta el carnet de vacunacions ac-
tualitzat que serà adjuntat al full d’inscripció (exceptu-
ant vacunacions posposades pel període de confina-
ment) i han passat 15 dies com a mínim entre l’última 
vacunació i l’inici de l’activitat.
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• Sí    No   Accepto els compromisos de garan-
tir les mesures personals d’higiene i prevenció davant 
del covid-19.

• El vostre fill/a pateix patologies prèvies de base? 
Sí    No   (creueta a l’opció correcta) 

Si el vostre fill/a pateix patologies prèvies de base, cal-
drà que sigui visitat/da pels serveis mèdics de manera 
individual i aquests en valorin la idoneïtat de participar 
en el Casal d’Estiu.

En aquest cas, s’haurà d’adjuntar a la inscripció el certi-
cat mèdic conforme el nen/a és apte per participar en el 
Casal d’Estiu. 

• Sí    No   Declaro que he llegit les consideraci-
ons de protocol i normativa de les mesures adoptades 
i recomanacions pel Covid-19 adjuntades.

Signo aquest document conforme he estat informat/da 
de les condicions excepcionals pel Covid-19 en les quals 
es desenvoluparà el Casal d’Estiu 2020 i n’accepto la res-
ponsabilitat que em per toca.

SIGNATURA: 


