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PROJECTE 1 - SIMON

- Muntatge de components 

- soldadura

- Programació en arduino

- Disseny 

- Customització de peces

- Impressió 3D



MÉS ACTIVITATS

Experimentació 

cientìfica



MÉS ACTIVITATS

Tall làser



MÉS ACTIVITATS

Scanner 3D



MÉS ACTIVITATS

Pel·lícules



MÉS ACTIVITATS

Festa final amb 

grans sorpreses!



SORTIDES

dimecres 30 de juny

dimarts 6 de juliol



SORTIDES

Grup B - dijous 15 de juliol

dimarts 20 de juliol

Grup A- dimarts 13 de juliol



BLOG DE SEGUIMENT

casalxplai2021.blogspot.com



ENTRADES I SORTIDES
Grup BGrup A



PATIS

Grup A

Grup B



COM SERÀ EL CASAL?

Figura del responsable 

de higiene i prevenció 

que vetllarà per 

aquestes mesures



COM SERÀ EL CASAL?

Espai propi de 2,5 m2



COM SERÀ EL CASAL?

Ús de mascaretes* 
OBLIGATORI

● Quirúrgiques
● Higièniques
● De tela

*s’hauran de portar de casa i amb una bosseta per a deixar-les, si 
escau



COM SERÀ EL CASAL?

Ús de guants 

NO ADEQUAT



COM SERÀ EL CASAL?
Equips individuals

Classes amb Meet

Hauran de portar 

auriculars de casa



PREVENCIÓ EN EL CASAL

● El casal s’higienitzarà i desinfectarà cada dia
● Es farà la senyalètica corresponent, distància de seguretat, pujar i 

baixar escales, accés als banys…
● Es ventilarà 3 cops el casal (10.00 - 12.00 - 14.00) durant 10 

minuts.
● Protocol amb els nens i nenes del rentat de mans
● Col·locació de gels hidroalcohòlics i dosificadors de sabó.



REQUISITS PER A PODER PARTICIPAR
• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

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

• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors 

• Calendari vacunal al dia altament recomanat



COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES - DIARI

❏ Febre o febrícula (37,3ºC)

❏ Tos

❏ Dificultat per a respirar

❏ Congestió nasal

❏ Mall de coll

❏ Mal de panxa

❏ Vòmits

❏ Diàrrea

❏ Malestar

❏ Dolor muscular



COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES - DIARI
ON? S’ha de fer a casa

COM? Mesurant la febre i comprovant tots els possible símptomes

QUAN? Cada dia abans d’anar al casal

COM PROCEDIR AMB ALGUN SÍMPTOMA? Quedant-se a casa i trucant al 061



PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS POSSIBLE

- Aïllament de l’infant, per no tenir 

contacte amb el grup

- Avís a les famílies per a la recollida de 

l’infant

- Els pares han de contactar amb el CAP

- Fora d’atenció del CAP trucar al 061

- Avís a totes les demés famílies, perquè 

els nens no vagin al casal fins a obtenir 

els resultats o quarantena de 10 dies.

- Aïllament d l’infant, per no tenir contacte 

amb el grup

- Trucar al 112

- Avís telefònic a les famílies

- Avís a totes les demés famílies, perquè 

els nens no vagin al casal fins a obtenir 

els resultats o quarantena de 10 dies.

SENSE SIGNES DE GRAVETAT AMB SIGNES DE GRAVETAT

Si es produís un possible cas, tot el grup s’hauria de posar en quarantena fins que li fessin les proves 
corresponents a l’infant, i es tornaria al casal, sempre i quan aquesta prova fos NEGATIVA.



DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR
● Fotocopia DNI pare, mare o tutor

● Fotocopia de la tarjeta INSS del nen o nena

● Autorització de sortides signada per pare, mare o tutor

● Autorització d’imatge signada per pare, mare o tutor

● Declaració responsable signada per pare, mare o tutor



NOTIFICACIONS URGENTS

GRUP A GRUP B

674260226 674260229 674260223 674260959

Prioritzar l’ús del grup 

de whatsapp per a 

qualsevol incidència



BON CASAL!


