GUIA INFORMATIVA CASAL DE SETEMBRE
2021
De l’1 al 10 de setembre
El primer dia d’activitat s’ha de portar signada i degudament complimentada la
“Declaració responsable per a les famílies amb relació a la situació de
pandèmia generada per la Covid-19”. Aquest document es pot descarregar a la
nostra web.
Els nens i nenes podran triar entre les opcions de:
• Casal Esportiu: adreçat a nens i nens que faran des de 1r EP a 6é EP al
setembre
• Casal Dance: adreçat a nens i nens que faran des de 1r EP a 6é EP al
setembre
• Esplai infantil adreçat a nens i nens que faran Educació Infantil al
setembre

ENTRADES I SORTIDES
-8.00 – 8.40h. ACOLLIDA
-8.40 – 8.50h. ENTRADA MATÍ
-13.30h. SORTIDA MATÍ
-14.50h. SORTIDA MENJADOR
-16.30H. SORTIDA ACOLLIDA TARDA
-Totes les entrades i sortides es faran pel carrer Llobregòs.
-És obligatori presentar el DNI a l’hora de recollir als nens i nenes.
-Es demana la màxima puntualitat tant en l’entrada com en la recollida dels nens pel
bon funcionament de les activitats.
-Atenent a la normativa vigent, els acompanyants hauran de portar la mascareta
posada en tot moment

EQUIPAMENT NECESSARI ACTIVITATS
-A fi i efecte d’evitar pèrdues i confusions, els nens hauran de portar la roba marcada.
-El poliesportiu no es fa responsable dels objectes perduts durant el Casal.
Obligatori:
-Roba esportiva còmoda.
-Calçat esportiu (tot i que fa calor les sandàlies resulten perilloses a l’hora de fer certes
activitats físiques als patis)
-Gorra o mocador pel cap
-Ampolla d’aigua petita
-Esmorzar.
-Crema de protecció solar (mínim protecció 50)
-Mascareta i mascareta de recanvi.

EQUIPAMENT NECESSARI PISCINA
-Banyador
-Tovallola
-Casquet de bany
-Mitjons de làtex o xancletes

NORMES HIGIÈNIQUES I PREVENTIVES
-No embolicar les xancletes amb la tovallola o el banyador
-Ventilar i eixugar correctament la bossa de piscina, xancletes i altres objectes utilitzats
-Els monitors i els responsables de natació en el cas de detectar alguna afecció
dermatològica en els nens, demanaran el certificat mèdic corresponent que certifiqui
si és recomanable o no l’ús de la piscina. Els alumnes no podran realitzar l’activitat de
natació fins que no portin el certificat.

AUTORITZACIONS
És obligatori portar degudament signades les autoritzacions pel pare, mare o tutors
(constant el DNI) en els següents casos:
-Quan s’hagi de subministrar medicaments als vostres fills.
-Quan el nen/a hagi de marxar puntualment sol a casa.
-Quan canviïn les persones autoritzades per recollir al nen del full d’inscripció.

TIQUETS
-El tiquet puntual de menjador s’ha d’avisar el dia abans.
-El tiquet puntual d’acollida es pot abonar a recepció del poliesportiu el dia abans o a
primera hora del matí.

AVISOS
-En el cas que el nen no pugui assistir a l’activitat diària comunicar-ho per telèfon (93420.14.48 / 93-358.49.08) o mitjançant una nota el dia abans.
-Informar a recepció, si no s’ha fet degudament a l’omplir el full d’inscripció, de
qualsevol tipus d’al·lèrgia mèdica o nutricional.

