
Esplai curs 2020-21 
 
1. Mesures Covid dia a dia a l'Esplai. 
Totes aquestes mesures han estat contrastades i pactades amb l'ajuntament. És           
una situació nova per a tothom i els monitors ens intentarem adaptar a ella dins de                

les nostres possibilitats. Tenim moltes ganes de començar el curs i tirar-lo endavant,             

però tant nosaltres com vosaltres ens haurem d'anar adaptant i necessitarem que            
poseu de la vostra part per anar esquivant de manera conjunta els obstacles que              

puguin aparèixer. Si en algun moment veiem que és inviable, us ho farem saber per               
no posar en perill la salut de ningú. Les mesures són les següents: 

 

- Serà obligatori l'ús de mascareta en tot moment i respectar la distància de              
seguretat. Cada dia, abans de començar, prendrem la temperatura dels nens i si             

algú té febre no es podrà quedar. Repartirem desinfectant per mans de manera             
continuada. 

 

- Els monitors farem la formació per tenir el títol de responsable d'higiene, que              
és obligatori que hi hagi un per grup. 

 
- Repartirem els grups de manera que vinguin uns grups una setmana i els              

altres grups l'altra. Encara no sabem quins grups vindran cada setmana ja que això              

dependrà del volum d'infants que hi hagi per grup. 
 

- Els grups seran d'un màxim de 10 nens i nenes. 
 

- Realitzarem moltes activitats en diferents espais del poble per evitar           

aglomeracions entre grups. 
 

- Per facilitar la comunicació amb vosaltres, que aquest any és més essencial             
que mai, farem grups de WhatsApp per informar-vos dels canvis que puguin anar             

sorgint. (Per exemple si algun dia plou, si han de portar algo especial els infants...). 

 



- Les activitats i jocs s'adaptaran a les mesures d'higiene establertes i            
obligatòries. 

 
- S'haurà de signar una autorització de responsabilitat. 

 

- Aquest any les entrades i sortides seran a diferents punts i s'hauran d'evitar              
les aglomeracions tant d'infants com de pares i mares en tot moment. 

 
- Serà imprescindible que els infants tinguin tots els papers abans del primer             

dia. Si falta algun d'aquests papers l'infant no podrà començar. Per aquest mateix             

motiu, si algun nen o nena vol venir a provar haurà de portar els papers requerits                
encara que no faci el pagament. 

 
- La data d'inici no la tenim encara fixada, ja que ha de venir encara un                

enginyer i un equip de neteja. En el moment en que l'ajuntament ens doni el               

vist-i-plau us avisarem. 
 

2. Què cal portar? 
Els infants hauran de portar una motxilla petita amb una mascareta de recanvi, una              

ampolla d'aigua, mocadors i el berenar (opcional*). 

 
*El berenar és opcional, però ho recomanem als grups dels infants més petits, ja              

que nosaltres l'any passat moltes vegades els hi portàvem menjar. Seria interessant            
que els menjars fossin saludables. 

 

Caixa de material. Aquesta mesura és deguda a que moltes activitats es veien             
limitades per la incapacitat de compartir material entre les nenes i nens i creiem              

convenient utilitzar aquest recurs. Consisteix en que cada nen porti una caixa amb             
material bàsic de casa (llapis, retoladors, goma, bolis, tisores, cola, celo...). El            

material concret ja l'especificarà cada monitor de cada grup depenent el grup d'edat             

i les necessitats. Si algun pare o mare té dificultats o limitacions per aconseguir el               
material que ho comenti als monitors i es buscarà una solució. 

 
 



3. Inscripcions. 
Com ve sent habitual en els últims anys, les inscripcions es faran a través d'un               

formulari online que trobareu al web de l'esplai (www.esplaillica.cat) a l'apartat           
d'inscripcions. Aquest formulari apareixerà un cop tinguem data d’inici fixada, us           

enviarem un correu per avisar-vos. Un cop enviat el formulari, el vostre fill estarà              

inscrit però per altra banda s'haurà de portar a l'esplai en format paper: 
 

- Fitxa sanitària omplerta (trobareu el document a la web). 
- Fitxa d’autoritzacions omplerta (el document el trobareu a la web). 

 NOVETAT - Fitxa de responsabilitat Covid (el document el trobareu a la web). 

- Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (CatSalut). 
- Fotocòpia de la cartilla de vacunes. 

- Rebut bancari del pagament de la quota. 
 

Com ja hem informat, cap infant podrà venir a l'esplai si no disposem d'aquests              

documents prèviament (amb excepció del rebut bancari). 
 

Aquest any, el pagament quedarà fixat en 20€ trimestrals, a pagar a l’inici de cada               
trimestre. Recordem que aquells que vau decidir guardar la meitat de la quota de              

l’any passat us tenim guardats 35€, per la qual cosa el primer trimestre ja estaria               

cobert, i el segon només haureu de pagar 5€.  
 

Si teniu qualsevol pregunta, no dubteu en contactar-nos a través del nostre correu             
bustia@esplaillica.cat, o per missatge directe a Instagram (@esplaillicadamunt) 

 

- Els monitors i monitores 
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