CARTA INFORMATIVA

Benvolgudes famílies,
Aquest any, el Casal d’Estiu celebrarà el seu el 25è aniversari.
Segons les últimes informacions donades per la Secretària d’Atenció a la Infància,
l’Adolescència i la Joventut de la Generalitat de Catalunya, s’hauran de seguir les
següents mesures de caràcter general:
-

No es podran dur a terme activitats de lleure en un territori fins que no entri la
fase 3 de desescalada del confinament.

-

S'estableixen grups de convivència de 10 infants per monitor.

-

Higiene personal constant, ventilació i desinfecció d’equipaments diàriament.

Durant les properes setmanes es crearan protocols específics per les diferents
tipologies d’activitats de lleure (campaments, colònies, casals d’estiu, camps de
treball, etc.), així que ben aviat us podrem especificar més exhaustivament mesures
concretes, horaris d’entrada i mesures sanitàries, entre altres.
Tot i així, com ja vam comentar en l’última carta que us vam fer arribar, des de l’equip
directiu estem treballant per organitzar el casal d’enguany, per tal d’estar a punt quan
ens arribin les mesures concretes, és per això que us volem aclarir les següents
informacions:
- Us adjuntem en aquest comunicat l’enllaç a un formulari per fer la PREINSCRIPCIÓ.
Us agrairíem que contestéssiu com més aviat millor.
https://forms.gle/XcfXVRYYQmKFfmnW8
- Preus: seran semblants als de l’any passat
- Dates d’inici i de finalització. A causa de la situació en que ens trobem, hem hagut
de modificar les dates previstes des d'un inici. Les dates són les següents:
- Casal d’estiu (p3 – 6è): Tenim previsió de començar el dilluns 29 de juny i
finalitzar el divendres 7 d’agost. Durant les 6 setmanes oferirem els serveis
d’acollida, menjador i tardes. Sempre que es compleixin el mínim de 8 infants
inscrits en cada una de les setmanes.

- Casal jove (1r – 3r ESO): Es durà a terme del dilluns 6 al divendres 31 de
juliol. Durant les 4 setmanes oferirem els serveis d’acollida, menjador i tardes.
Sempre que es compleixin el mínim de 8 joves inscrits en cada una de les
setmanes.
Sabem que és tot molt incert, tot i així us animem a sumar-vos un any més al projecte
del casal d’estiu. L’equip de monitoratge tenim moltes ganes de compartir un any més
aquest projecte amb els infants i les famílies, i així fer que l’estiu sigui més dinàmic
que els mesos que hem viscut.
Volem insistir en el fet que estem sotmesos a qualsevol tipus de normativa i mesura
que s’apliqui des de les autoritats i que per tant tot pot anar canviant. Us agraïm la
vostra comprensió.

Donar-vos un cop més les gràcies i molts ànims a totes les famílies.

Equip directiu.

casaldestiu.santafe@gmail.com -

casalestiusantafe -
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