PROTOCOL ENTRADA I SORTIDA CASAL D’ESTIU
VALLCARCA NORD 2021
En aquest document us mostrarem les mesures que s’hauran de prendre per tal de poder fer
l’entrada i sortida del Casal d’estiu de Vallcarca Nord 2021. Aquestes normatives estan
basades en els protocols de seguretat estipulats per la Generalitat de Catalunya i coordinats
amb l’Ajuntament de Barcelona. Estan adaptades a les nostres instal·lacions i als serveis que
es poden oferir als centres escolars.

● NORMATIVA ENTRADA
La distribució dels grups seguirà igual que altres anys, amb els infants de P3 a 1r de Primària
anant a l’Escola Pare Poveda i de 2n de Primària a la E.S.O aniran a l’Escola Josep Maria de
Sagarra. Per poder accedir a les instal·lacions pertinents, es faran diferents torns segons el
centre:
ESCOLA PARE POVEDA
A partir de les 8:45, s’obrirà la porta principal de l’escola que es troba davant la pista
exterior (a Avinguda Vallcarca). D’aquesta manera, serà més fàcil poder dur a terme
l’entrada de manera controlada. Es faran dos torns:
-

P3 i P4 de 8:45 a 9:00h
P5 i 1r de 9:00 a 9:15h

ESCOLA JOSEP MARIA DE SAGARRA
A partir de les 8:45, s’obrirà la porta del pavelló de l’escola (a carrer Gòlgota). A causa del
volum d’infants, en aquest cas, es realitzen tres franges d’entrada:
-

2n i 3r de 8:45 a 8:55h
4t i 5è de 8:55 a 9:05h
6è i ESO de 9:05 a 9:15h

Dins de l’horari estipulat de cada curs, els nens i nenes acompanyats d’un adult hauran de
fer una fila davant la porta principal del centre. És necessària la presència d’un adult per a
certificar el procediment del protocol. Només poden arribar sols al casal, els infants que tenen
una “Autorització per arribar i marxar sols a casa” signada pel pare, mare o tutor.
És molt important que hi hagi puntualitat per part dels participants seguint el seu torn, ja que
s’han establert per evitar aglomeracions. Per aquest motiu, si no es pogués arribar a l’hora
d’entrada del grup pertinent, s’haurà de respectar el següent torn i esperar a entrar al final
d’aquest. Només podrà entrar un alumne en un altre torn, en el cas que vagi amb el seu
germà/ana i facin el casal a la mateixa instal·lació. Els germans que entrin a diferents centres,
hauran de respectar la seva franja d’entrada.

En tot moment, caldrà portar la mascareta posada i que hi hagi una distància de 2 metres
entre la resta de famílies. Abans d’entrar al casal, l’infant es netejarà les mans amb solució
hidroalcohòlica de la qual es disposarà a l’entrada i als diferents espais de les nostres
instal·lacions.
Hi haurà un membre de l’equip de treball del casal que serà el responsable d’higiene. Aquest
serà a la porta d’entrada del centre per tal de fer la rebuda de les famílies. Els acompanyants
NO podran entrar a l’escola.
*ACOLLIDA MATINAL: es realitzarà a partir de les 8 hores a l’Escola Pare Poveda, a la
mateixa porta d’entrada de davant la pista exterior. Les mesures que s’hauran de prendre per
accedir al casal, serà el mateix que s’utilitza per entrar a les 9 h. No hi ha torns d’entrada.

● NORMATIVA SORTIDA
Durant tot el dia de casal, es fan diferents sortides amb diversos volums de nens. Per tant,
les hem adaptat a les situacions que ens trobem.

HORARI DE LES 13h, 14h (ESO) i 15h
A diferència d’altres anys, la recollida de les 13h i 15h es faran al centre on l’infant fa l’activitat
usualment. És a dir, si l’alumne és de P3 a 1r, se’l recollirà a l’escola Pare Poveda; si és de
2n a l’ESO, se’l recollirà a l’escola Josep Maria de Sagarra.
En aquests horaris, no hi haurà torns de recollida. Tot i això, se seguiran les mesures
adequades per mantenir la seguretat, que s’expliquen en aquest apartat.

HORARI DE LES 17h
- ESCOLA PARE POVEDA (P3 a 1r)
A partir de les 16:45, s’obrirà la porta principal de l’escola que es troba davant la pista
exterior (a Avinguda Vallcarca). D’aquesta manera, serà més fàcil poder dur a terme la
sortida de manera controlada. Es faran dos torns:
-

P3 i P4 de 16:45 a 17:00h
P5 i 1r de 17:00 a 17:15h

- ESCOLA JOSEP MARIA DE SAGARRA (2n a 6è)
A partir de les 16:45, s’obrirà la porta del pavelló de l’escola (a carrer Gòlgota). A causa
del volum d’infants, en aquest cas, es realitzen tres franges de sortida:
-

2n i 3r de 16:45 a 16:55h
4t, 5è i 6è de 16:55 a 17:05h

Se seguirà el mateix procediment que amb l’entrada, dins de les franges horàries establertes.
Es farà una fila amb distància de 2 metres davant de la porta principal i per ordre, s’informarà
al monitor responsable quin infant es ve a buscar. NO es podrà accedir a l’escola per part
de la persona que el recull, l’encarregat portarà al nen/a.
Caldrà portar la mascareta posada en tot moment. Sobretot, per mantenir comunicació amb
altres persones, ja que el monitor responsable donarà un petit feedback a la família.
Malauradament, per tal d’evitar aglomeracions, no es podran mantenir llargues converses
davant el centre mentre es fa la sortida. Tot el que considerem important que sapigueu, tant
la coordinació com els monitors, us ho farem saber. Us preguem, per part vostre, que us
poseu en contacte amb nosaltres sempre que ho necessiteu.
Per últim, abans de sortir del casal, l’infant es netejarà les mans amb solució
hidroalcohòlica.

