INFORMACIÓ GENERAL “CASAL JOVE”
DE 1r a 17 ANYS
Benvolguts pares i mares;
Enguany les Regidories d’Esport i d’Infància i Joventut ofereixen el Casal Jove per a nois i noies
de 1r d’ESO a 17 anys. Aquest 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 a l’Institut Hipàtia :
L’horari del Casal Jove és de 9h 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. 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 poderles portar a terme. Les activitats estaran adaptades a les edats de cada grup i supervisades en tot
moment per l’equip dels nostres monitors/es.
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. És recomanable també portar una gorra.
ENTRADES I SORTIDES AL CASAL
L’entrada del vostre fill/a al Casal Jove és a les 9h a l’Institut . 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 municipal de Lliçà d’Amunt. El dia de piscina anirem tots
junts cap allà i a la finalització tornarem a l’INS Hipàtia.
És important que el dia de piscina no es deixin el banyador , la tovallola , la
crema solar, esmorzar i aigua. Cal que es posin crema solar a casa!!

EXCURSIONS
A l’inici del Casal Jove es confirmaran els llocs de les excursions que es realitzaran , ja que s’ha
tingut que esperar fins última hora a saber les restriccions que marca el Procicat cada setmana.
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
desconfinament). Requisit per a la inscripció.

vacunacions

posposades

pel

període

REUNIÓ INFORMATIVA :
CASAL JOVE:

dimarts 22 de juny a l’era de la biblioteca

.Telèfons d’interès:
Us facilitem el número de mòbil de la directora , 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 Jove a l’INS Hipàtia: Juani Guirao 674640115
Responsables Casal Municipal Ajuntament de Lliçà d’Amunt:
Vanesa Cabeza : Tècnica de Joventut
Telèfon : 93.841.52.25
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 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

