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Benvolgudes famílies, 

Després de parla-ho amb tot els monitors i monitores de l’Esplai l’Esclat !!! hem 

decidit que, tot i les extenses normatives de seguretat i higiene suggerides 

per la Generalitat de Catalunya i  altres organismes, no volem privar als 

vostres fills i filles del casal i les colònies d’enguany. 

 

Són uns temps molt difícils i amb moltes dificultats i creiem que els vostres 

fills i filles necessiten més que mai aquestes activitats d’estiu. 

 

Hem valorat durant moltes hores totes les modificacions i mesures de seguretat 

i higiene i estem convençuts que amb la nostra llarga experiència i també amb 

les nostres ganes i il·lusió, podrem fer un casal i unes colònies on podrem 

gaudir tots plegats un any més. 

 

Heu de ser conscients que hi haurà canvis respecte a les 23 edicions anteriors, 

però amb una mica de voluntat per part de tots i totes ho aconseguirem. 

 

El primer que cal tenir molt clar, és que, és totalment necessari que el 

municipi de Dosrius estigui en FASE 3 el dia que comenci el casal i/o les 

colònies. Evidentment, per desgràcia no és una situació que depengui de 

nosaltres: podria passar que un cop estigui tot preparat i a punt per començar, 

es doni la casuística que no es pugui dur a terme alguna de les dues activitats. 

 

Ara passarem a explicar-vos breument les principals novetats i/o diferències 

d’aquest any. Evidentment si hi ha algun aspecte que no us queda del tot 

clar, no dubteu en preguntar-nos-ho. 
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     Novetats 2020      

Número de Places 

Enguany les places seran molt limitades. La llei ens obliga a no tenir més 

d’un nen per 4 metres quadrats. A més, hi haurà la limitació de places dins 

de cada grup. Per tant, pot passar que hagi grups (que com a màxim poden 

ser de deu nens/es) que estiguin plens i altres que quedin places. 

 

Inscripcions 

Es poden fer a partir del divendres dia 29 de maig. Enguany seran via 

telemàtica. Si alguna família no té possibilitat de fer-les, les podrà fer de forma 

presencial el proper dissabte dia 13 de juny, al local de l’esplai. 

Documentació que cal aportar: 

1.  Formularis: estan penjats en el nostre web. Són auto editables: els heu 

d’omplir amb l’ordinador i signar-los digitalment i enviar-los per correu 

electrònic a mpetanas@dosrius.cat. Per a totes aquelles famílies que 

no tinguin signatura digital hauran d’enviar el formulari sense signar 

PERÒ SERÀ TOTALMENT NECESARI QUE EL PRIMER  DIA DEL 

CASAL ELS PORTIN DEGUDAMENT SIGNATS. En cas contrari la 

inscripció no tindrà cap validesa. 

 

2. Llibre de vacunació: escanejat i adjuntat al correu de la inscripció. 

 

3. Targeta sanitària: escanejada i adjuntada al correu de la inscripció. 

 

Altra documentació 

La Generalitat de Catalunya enguany obliga a que totes les famílies que facin 

la inscripció hauran d’omplir un document on es garanteixi que la salut del 

seu fills/a és bona i que són coneixedors de les mesures de seguretat i 

higiene que s’han de dur a terme. Aquest document ja us el farem arribar 

nosaltres perquè el pugueu signar. 
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S’ha de tenir en compte que la documentació anterior és OBLIGATÒRIA, per 

tant, en cas que el primer dia de casal no tinguem tota la documentació d’algun 

nen/a, aquest NO PODRÀ assistir al casal. 

Mesures d’higiene i seguretat 

Per part nostra, durant el casal i les colònies durem a terme tota la normativa 

en aquesta matèria requerida per les administracions públiques (rentat de 

mans, grups reduïts de 10 nens i nenes, presa de temperatura...). 

Per tal d’evitar moviments de nens i nenes en els grups (nens i nenes que no 

venen tot el casal sencer) enguany serà prioritari apuntar els vostres fills i 

filles a la totalitat del casal (d’aquesta manera evitarem les possibles 

ampliacions de les cadenes de contagi). De manera excepcional, es podrà 

estudiar la possibilitat de fer alguna inscripció per un període més curt, 

que mai podrà ser inferior a dues setmanes seguides.   

Si es desitja apuntar al nen/a al serveis de menjador, enguany també serà 

obligatori apuntar-lo per a tots els dies de casal (no es podrà apuntar al 

menjador dies esporàdics). 

 

Pagament 

S’haurà de fer mitjançant transferència al número de compte de l’entitat i 

per la totalitat de la quantitat de l’activitat.  

El número de compte és: ES27 2100 1684 6301 0024 0389.  

A l’hora de fer la transferència caldrà obligatòriament posar el nom del nen/a 

i el concepte (casal i/o menjador i/o colònies). El primer dia de casal caldrà 

portar el reguard del pagament i lliurar-lo a l’administració del casal. 

En el cas que, per algun motiu no es pugui fer el pagament mitjançant 

transferència / ingrés al compte corrent de l’esplai, caldrà posar-se en 

contacte amb l’administració per poder buscar alguna alternativa.   
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Sortides / Excursions 

De moment no hi haurà programada cap sortida durant el casal d’estiu 

(Water Wold, Tibidabo...). En canvi, sí hi haurà moltes excursions a la 

natura. Tenim un entorn privilegiat i creiem que ara és el millor moment per a 

poder-lo conèixer i treure-li tot el partit. 

En tot cas, i depenent com evolucioni la pandèmia i les fases del Coronavirus 

no descartem la possibilitat de poder fer alguna sortida més endavant.  

 

Piscina 

De moment, la piscina de Can Batlle està tancada. En el supòsit que s’obri i, 

donat que els organismes oficials no diuen que sigui cap risc afegit, anirem com 

a mínim un dia a la setmana a la piscina. Aquell dia, l’horari de piscina serà de 

9:00 a 17:00h, i aprofitarem tot el dia allà.  

 

Entrada i sortida dels nens/es 

Abans de començar el casal, enviarem a totes les famílies un document on 

explicarem com, quan i on han de portar i recollir els seus fills i filles. Per 

tal d’evitar aglomeracions de nens i pares a l’hora de portar o recollir als nens, 

estipularem varis llocs (tots molt propers al local de l’esplai).   

 

Activitats/ jocs / tallers 

Tal i com ens recomanen des de la Generalitat de Catalunya, promourem jocs 

i activitats a l’exterior, per tal de minimitzant al màxim les situacions de risc. 

En les activitats que es realitzin en llocs tancats, sempre es mantindrà les 

distancies de seguretat i la neteja, desinfecció i ventilació de les sales i 

material emprat. 
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Altres 

Des de l’ajuntament de Dosrius ens han fet saber que totes aquelles famílies 

que tinguin dificultats econòmiques poden contactar amb serveis socials 

per tal de demanar ajudes. 

 

Recordeu que totes aquestes novetats les fem seguint indicacions de la 

Generalitat de Catalunya, però sobretot, ho fem per garantir la seguretat 

dels vostres fills i filles !!! 

     


