PRECAUCIONS PEL COVID-19 CASAL ROBÒTICA 2021
Aquest any degut a l’excepcionalitat de la situació no podem garantir al 100% el
compliment de les activitats a realitzar en llocs exteriors, així com, si abans de l’inici del
casal d’estiu (setmana que està inscrit) s’ha de suspendre l’activitat degut a canvis dictats
pel Departament de Salut es retornaran els diners íntegrament.
Per complir amb les recomanacions dictades per la Generalitat de Catalunya
seguirem el següent protocol:
-

-

-

-

El casal es limitarà a 10 alumnes per grup. (Pendent d’aprovació)
Els alumnes treballaran a una distància de 1,5 metres amb els altres alumnes.
L’edat mínima per participar al casal serà de 6 anys.
Les activitats es faran de forma individual, tot i que es generaran dinàmiques grupals
on tots els alumnes podran participar, mantenint les distàncies.
Els nens i nenes entraran d’un en un, i l’adult es quedarà al carrer, no podrà entrar a
dins del local.
A l’entrada es prendrà la temperatura del nen/a i es portarà un seguiment. L’alumne
es desinfectarà les mans amb el gel hidroalcohòlic i entrarà a la zona de treball
personalitzada.
Cada cert temps es demanarà als alumnes que es rentin les mans amb sabó i
s’eixugaran les mans amb un paper o tovalloleta d’un sol ús (sobretot abans
d’esmorzar i desprès).
Aquell alumne que tingui símptomes de COVID-19, o algun familiar seu en tingui o
tingui símptomes no podrà participar al casal.
El centre d’Edukem-nos es desinfectarà cada dia.
S’entregarà un document a les famílies anomenat “Declaració Responsable” on
hauran d’acreditar l’estat de salut del participant, tot i així es demana a les famílies
que comuniqui qualsevol canvi en l’estat del infant a les persones responsables del
casal.
Per poder participar es necessitarà tenir el Calendari de vacunes al dia (es
necessitarà una fotocòpia).

Altres esmenes:
• S’afegeix la figura del/la responsable de seguretat i higiene.
• El participant haurà de portar de casa un estoig amb: llapis, goma, tisores, cola
d’enganxar, llapis de colors i/o retoladors, ampolla d’aigua marcada amb el nom,
gorra, esmorzar amb carmanyola, mascareta higiènica o reutilitzable.

Per últim, esmentar que encara que semblin moltes normes i que serà un casal diferent
per les circumstàncies d’aquest any, des d’Edukem-nos farem un casal, com cada any, on
els nens i nenes gaudeixin de les activitats, aprenguin robòtica i programació i tinguin
diversió per no avorrir-se! ;)

