CASAL D’ESTIU SOM·RIU 2021 – AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA D’EBRE
Inici del casal d’estiu: dilluns 5 de juliol.
Finalització del casal: divendres dia 30 de juliol.
FUNCIONAMENT DEL CASAL
 El casal començarà a les 9h i s’acabarà a les 13h.
 L’entrada serà relaxada, i poden arribar fins a les 9.20h; el lloc de
trobada serà l’Escola Sant Agustí, seu del casal.
 L’Infant només pot venir acompanyat d’una persona (familiar/tutor
legal)
 Cada matí, al començament, quan arribin els nens hauran de dir la
temperatura (presa de casa) i simptomatologia.
 Els infants formaran part del mateix grup bombolla durant tota
l’estada del casal.
 Enguany, el Casal tindrà 4 punts fixes d’activitat:
1. Escola municipal Sant Agustí
2. Parc municipal Mercè Rodoreda
3. Zona poliesportiva municipal
4. Aula d’art municipal
 Un cop per setmana, es preveu fer una excursió pel terme amb el grup
de mitjans i grans.
 La recollida es realitzarà a la piscina municipal.
 S’aconsella utilitzar protectors contra els insectes.
 Per poder deixar marxar sols els nens/es cap a casa és necessària una
autorització del pare/mare o tutor legal.
*En casos excepcionals i prèvia comunicació amb els pares les activitats i la recollida
dels nens/es podran realitzar-se en altres emplaçaments.

NECESSITATS DEL CASAL
 Cal portar esmorzar i aigua cada dia
 Cal que els infants vinguin amb el banyador posat
 Han de venir equipats amb la samarreta i la gorra del Casal, i cal
entendre que cada dia jugarem amb aigua (banyador, xancletes i
tovallola)
 Es necessari que els nens portin un calçat adequat
 Cal portar una ampolleta de gel hidroalcohòlic a la motxilla
 Cal portar mascareta homologada (i una mascareta de recanvi a la
motxilla)

Per qualsevol necessitat específica o qualsevol altre aclariment podeu
posar-vos en contacte amb la directora del Casal Roser Gay o amb la
regidora de joventut Maria Franquet (679799719).

