
 
 

 

 

                INFORMACIÓ GENERAL “CASAL MUNICIPAL D’ESPORT I LLEURE” 

                   DE P3 A 6è DE PRIMÀRIA 

Benvolguts pares i mares; 

Enguany les Regidories d’Esport i d’Infància i Joventut tornen a oferir un únic Casal que 
començarà el 28 de juny i finalitzarà el 30 de juliol ambdós inclosos. Degut als moments que 
encara estem vivint envers al Covid-19, el Casal estarà adaptat a la situació sanitària aplicant els 
protocols de seguretat i d’higiene que va aprovant la Generalitat de Catalunya i el Procicat. 

El vostre fill/a farà el casal en el centre on estigui escolaritzat  : 

1ªopció Centre: Escola Els Picots, 2ª opció Ca l’Artigues: Escola Rosa Oriol  i  Anguera  i  3ª 
opció Palaudaries: Escola Miquel Martí i Pol. 

L’horari del Casal és de 8.30h a 13h .És obligatori l’ús de la mascareta a les entrades i sortides 
del casal. 

Enguany no hi han serveis complementaris d’acollida ni al matí ni al migdia i tampoc casal de 
tarda. Si que hi ha servei de menjador que es realitzarà a la mateixa escoles on fan el casal.  

Es combinaran activitats esportives i activitats de lleure juntament amb manualitats i jocs diversos 
sempre mantenint les distàncies i seguint els requisits i normatives que ens demanin per poder-
les portar a terme. En els tres centres es realitzarà el mateix programa d’activitats i s’unificaran 
els mateixos criteris. Les activitats estaran adaptades a les edats de cada grup i supervisades en 
tot moment per l’equip dels nostres monitors/es. No es realitzaran activitats lúdiques com 
excursions, inflables, etc...  

QUÈ HA DE PORTAR EL VOSTRE FILL/A? 

Han de venir cada dia amb roba esportiva i/o còmode, calçat lligat (bambes , xancletes no), i 
portar a dins d’una motxilla d’esquena l’esmorzar, aigua, crema solar, la mascareta protectora 
per si la necessiten en alguna ocasió puntual i banyador i tovallola el dia que li sigui 
assignat anar a la piscina. La roba i la motxilla han d’estar marcats amb el nom, cognoms i curs. 

IMPORTANT: els participants de P3, P4 i P5 és obligatori que el primer dia portin una muda 
complerta (calcetes/calçotets, samarreta, pantalons/malles, banyador i calçat) , una tovallola de 
recanvi per si en algun moment fos necessari i una bata per fer manualitats. Tot ha d’anar 
marcat amb el nom i cognoms a dins d’una motxilla o bossa que també hi haurem de posar-hi 
el nom. Tot es quedarà fins a  l’últim dia que estigui al casal,  per tant recordeu 
demanar-la. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
ENTRADES I SORTIDES AL CASAL 
 
L’entrada del vostre fill/a al Casal Municipal és a les 8.30h en el centre assignat i es realitzarà per 
la porta que s’indiqui per cada curs ( ja veureu cartells posats). Heu de guardar les distancies de 
seguretat i l’ús de la mascareta és obligatori.  
  
 
PISCINA 
 
Donat la situació en què ens trobem, en un principi només aniran un dia a la setmana a la piscina. 
Els participants ubicats a l’Escola Els Picots aniran a la piscina municipal de Lliçà d’Amunt, els 
participants de l’escola Miquel Martí i Pol i de Rosa Oriol aniran a la piscina del Club Tennis Ca 
l’Artigues.  
  
Els pares que portin al seu/va fill/a l’Escola Picots els portaran a l’hora d’entrada a l’escola com 
cada dia i els recolliran a la 13h a la piscina. 
 
Els que van a l’escola Rosa Oriol i a Miquel Marti i Pol els hauran de portar i recollir directament a 
la piscina de Ca l’Artigues el dia que els hi toqui ja que es quedaran tot el matí a la instal·lació 
banyant-se i fent activitats. 
 
ATENCIÓ: Els que es queden a menjador de l’escola Miquel Martí i Pol el dia de piscina 
dinaran a l’escola Rosa Oriol. Per tant, s’hauran de recollir a les 15h a Rosa Oriol i no a 
Miquel Marti Pol. 
 
És important que el dia de piscina no es deixin el banyador , la tovallola , la crema solar, esmorzar 
i aigua.  
Cal posa’ls-hi crema solar a casa!! 
 
 
REQUISITS GENERALS A TENIR EN COMPTE PELS PARTICIPANTS 
 
Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per preservar la salut del grup, 
com poden ser: 
 

- Cal mirar la temperatura al vostre fill/a abans de sortir de casa. 
 

- Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós1. 

 
- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible els 14 

dies anteriors. 
 

- Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel 
període desconfinament). Requisit per a la inscripció. 

 

REUNIONS INFORMATIVES :  

ESCOLA ROSA ORIOL:             dijous 17 de juny a les 18h a l’escola 



 
 

 

 

 

ESCOLA ELS PICOTS :              dilluns 21 de juny a les 18h al pati de l’escola 

ESCOLA MIQUEL MARTI POL: dimarts 22 de juny a les 18h al pati de l’escola. 

CASAL JOVE:         dimarts 22 de juny a l’era de la biblioteca    

. 

Telèfons d’interès: 

Us facilitem el número de mòbil de cada director/a , per avisar d’algun imprevist o emergència. 
Guardeu-lo als vostres contactes per tal de que sapigueu que és del Casal. 

Director/a del Casal a l’escola Els Picots: Jordi Pena 674640018 

Director/a del Casal a l’escola Rosa Oriol Anguera: Guillem Ruiz 674640013 

Director/a del Casal a l’escola Miquel Martí Pol:  Anna Garcia 674640257 

Director/a del Casal Jove  a l’INS Hipàtia: Juani Guirao 674640115 

Responsables Casal Municipal Ajuntament de Lliçà d’Amunt:   

Raquel Borràs : Coordinadora d’Activitats 

Vanesa Cabeza : Tècnica de Joventut 

Telèfon : 938415225 

La Regidoria d’Esports i la d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt juntament  tot 
l’equip encarregat del desenvolupament del Casal Municipal D’ESPORT I LLEURE i del Casal 
Jove desitgem que el vostre fill/a s’ho passi molt bé. 

Atentament; 

Fran Sánchez Castilla   
Regidor d'Educació i Esports 
David Morales 
Regidor de Comunicació i Transparència, Infància i Joventut, 
i Noves Tecnologies 
Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
 


