
PROTOCOL CASAL D’ESTIU D’ORDINO 

2020 

 

Només es permet que un familiar porti i reculli un infant, entre aquests familiars 

cal que hi hagi la distància de seguretat. 

 

Persona de Contacte: Hèctor Campillo Solana, tel: 878150, mòbil: 323821 

Grups: 

OOMPALOOMPAS:   3 - 4 ANYS  

MARSUPILAMIS:   5 - 6 ANYS 

MASAIS:   7 - 11 ANYS 

 

ARRIBADA: (ús obligatori de mascareta per arribar al servei del casal d’estiu) 

Es prendrà la temperatura dels infants davant dels pares per controlar que l’infant no 

presenti símptomes de malaltia. 

El grup de grans (MASAIS 7 A 11 ANYS) anirà a l’edifici de l’escola BRESSOL. Només hi podran 

entrar els infants a l’interior de la sala. Allà es podran treure les mascaretes. 

La resta de grups (MARSUPILAMIS I OOMPALOOMPAS), entraran per la porta lateral 

d’emergència. La voravia tindrà unes marques a terra respectant la distància de seguretat. Un 

cop entregat l’infant a la porta, s’haurà de seguir el mateix sentit de la voravia per marxar, no es 

podrà tirar enrere. 

El grup dels mitjans (MARSUPILAMISS) anirà directament cap a la primera planta per les escales 

exteriors de la dreta. Deixarem les motxilles i el primer que faran serà rentar-se les mans. Allà 

es podran treure les mascaretes. 

El grup dels petits (OOMPALOOMPAS) es quedarà al pati. Deixarem les motxilles, d’allà aniran 

als lavabos de dins de la sala a rentar-se les mans. Allà es podran treure les mascaretes. 

 

EXCEPCIÓ (grans): Dies 2 i 3 de JULIOL el grup de grans anirà també a l’edifici l’estudi, després 

en farem la separació. 

 

 

 

 



SORTIDA: (ús obligatori de mascareta per sortir del servei del casal d’estiu) 

MITJANS I PETITS: Sortirà tothom per la porta lateral d’emergència. La mateixa per la que s’ha 

entrat. 

Serà el mateix procediment que a l’arribada. La voravia tindrà unes marques a terra respectant 

la distància de seguretat. Un cop recollit l’infant a la porta, s’haurà de seguir el mateix sentit de 

la voravia per marxar, no es podrà tirar enrere. 

Hi haurà una persona encarregada a la porta, a qui direu l’infant el qual veniu a recollir. 

GRANS: La sortida serà al mateix lloc on s’ha deixat l’infant al matí. Hi haurà una persona 

encarregada a la porta, a qui direu l’infant el qual veniu a recollir. 

Tots els infants de cada grup s’hauran de rentar les mans en marxar del servei del Casal d’estiu. 

EXCEPCIÓ (grans): Dies 2 i 3 de JULIOL el grup de grans sortirà també de l’edifici l’estudi. 

 

 

MATERIAL OBLIGATORI: 

Cada infant dins de la seva motxilla haurà de dur el següent: 

• Cantimplora amb aigua (serà de l’únic recipient on podran beure durant el dia) 

• Crema solar 

• Gorra 

• Peça de roba impermeable amb caputxa 

• Sabata tancada (NO sandàlies o semblants) 

• Mascareta 

• Llençols (grup petites)  

• Sabates còmodes tipus crocs/sandàlies per a l’ús únicament del menjador. 

Els infants de 3-4 anys han de deixar una muda complerta de recanvi a les dependències del  

Casal d’Estiu durant les setmanes corresponents. 

Tots els infants han de portar una muda neta cada dia, la qual s’ha d’haver rentat a més de 60 

graus. 

Els infants que esmorzin i/o berenin al casal, ho han de portar de casa. 

Queda totalment prohibit portar joguines o semblants de casa. 

 

HORARIS: 

De 7h30 a 18h servei de Casal d’estiu. De 18h a 20h servei de “guarderia” (pagament a part). 

Servei de menjador: 

• Petites i mitjanes: 12h30 a 13h15 

• Grans: 13h25 a 14h 

Totes les activitats comencen a les 10h. Es demana màxima puntualitat. 



 

 

En cas que un infant presenti símptomes de malaltia aguda, es separarà l’infant de la resta i se’l 

mantindrà separat fins que la família el vaig a buscar. S’avisarà de manera immediata el 

responsable de l’activitat i la família de l’infant perquè el vagin a recollir amb urgència i contactin 

amb el seu metge. El retorn a l’activitat estarà condicionat a la presentació d’un certificat mèdic 

que acrediti que es pot efectuar aquest retorn. 

Totes aquestes recomanacions estant fetes a partir del Protocol del Ministeri de Salut del 

Govern d’Andorra, “Mesures excepcionals per fer front a la Infecció pel nou coronavirus 

(SARS-CoV-2) i recomanacions organitzatives per a les activitats de lleure. 

 


