
 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Ens adrecem a vosaltres per donar-vos la benvinguda a l’Escola d’Estiu de Roda de Berà i 

alhora comunicar-vos alguns dels canvis que es produiran al Campus durant aquest estiu.  

 

El Departament de la Generalitat dins del context d’excepcionalitat derivat de la pandèmia de 

la Covid-19 ha creat un document Marc amb els Criteris generals per a l’organització de les 

activitats de lleure educatiu estiu 2020, on s’estableixen els requisits indispensables per 

realitzar les activitats de lleure durant aquest estiu. 

És per això, que enguany, l’escola d’estiu s’ha vist afectada per diverses mesures establertes, 

que ens obliguen a reorganitzar-la. 

A continuació, es detallen els criteris que es tindran en compte a l’hora de dur a terme les 

activitats de l’Escola d’Estiu 2020: 

• Es faran grups de 10 persones (grups de convivència) + 1 monitor de referència. 

• Els grups no mantindran contacte ni es barrejaran entre si. 

• Dins els grups de convivència (10 pax + monitor/a) els infants hauran de mantenir una 

distància de 2m entre ells. 

• Es distribuiran diferents punts de trobada a l’escola, on les famílies deixaran i 

recolliran els seus fills/es. Abans de començar el casal, us informarem de quin serà el 

vostre punt de trobada.  

• No hi haurà servei d’acollida matinal ni menjador. 

 

Aquestes mesures poden ser actualitzades segons els criteris del departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 

 

  



Requisits per a la presència dels infants al casal: 

Per poder participar a les activitats, els infants i joves han de reunir els següents requisits: 

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

- Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 

- Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

- Calendari de vacunes actualitzat. 

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar 

el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera 

conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat 

de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la COVID-19: 

• Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 

respiratori. 

• Malalties cardíaques greus. 

• Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen 

tractaments immunosupressors). 

• Diabetis mal controlada. 

• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

Les famílies o persones tutores han de presentar amb la inscripció una declaració responsable 

per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir a l’activitat. També han 

d'informar a la direcció del Casal d’Estiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn 

familiar de l’infant. 

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la 

temperatura abans de sortir de casa per anar a l’activitat. En el cas que el fill o filla tingui febre 

o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al casal, i hi 

informarà de la no assistència. 

El desplaçament d’infants i adolescents a una altra zona per a la realització d’aquestes 

activitats, es produirà un cop l’àrea territorial d’origen hagi acabat les fases de 

desconfinament. Es promourà que els infants i adolescents que vagin a realitzar una 



activitat de les programades provinguin de zones homogènies en quant a la incidència (en 

tot cas, per tal que es pugui dur a terme la mobilitat d’infants i adolescents entre zones que 

es trobin en fases de desconfinament diferents caldrà que en aquell moment la normativa 

ho permeti o l’autoritat sanitària ho autoritzi). 

 

Per qualsevol dubte o notificació us podeu posar en contacte al telèfon 619145776 

 

 

 


