Dossier explicatiu

COLÒNIES EXCEPCIONALS ESTIU 2020
En aquest document us presentem les Colònies excepcionals estiu 2020 a
La Carral.
És indispensable que llegiu amb atenció tots els apartats del dossier perquè hi
ha canvis considerables en relació a les Colònies que hem estat organitzant la
resta d’estius.

AQUEST ANY HI HAURÀ COLÒNIES D’ESTIU A LA CARRAL?
Sí, sempre i quan a l’estiu ens trobem en una fase de l’epidèmia que ho
permeti.
S’està estudiant si els participants que no estiguin a la mateixa fase podran fer
colònies, però és una opció que estem pendents que ens confirmin des de la
Generalitat.

QUINES ADAPTACIONS FAREU? QUINES MESURES DE SEGURETAT
PRENDREU?
Des de PROCICAT se’ns ha fet arribar una sèrie de protocols per a aplicar a les
activitats de lleure d’aquest estiu, incloses les Colònies d’estiu.
No seran unes Colònies d’estiu com les què normalment oferim, sinó
que per motius sanitaris tindran forces condicionants. No obstant, hi
estem posant grans dosis d’imaginació i il·lusió per tal de mantenir al màxim
l’essència de les Colònies d’estiu.
Volem destacar que diferents entitats de lleure vam estar treballant en el
document abans no fos definitiu. I en el nostre cas particular vam fer viva la
queixa a les institucions comentant-los que les colònies que proposaven eren
inviables. Després de fer diferents aportacions i propostes, totes elles van ser
ignorades o rebutjades.
Al veure que no quedava més recorregut, i a partir d’aquest document, estem
adaptant la nostra casa i les estades per tal de complir, amb el que la
Generalitat ha establert. A continuació us expliquem les mesures que més
afecten al funcionament de les Colònies que, com veureu, les faran diferents
respecte les Colònies d’estiu dels altres anys:
*Aquestes mesures de seguretat són les aplicables a dia d’avui. Podria
ser que a l’estiu la situació hagi evolucionat (esperem que a bé) i per
tant algunes d’aquestes mesures variïn.
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Funcionament en grups de 10 infants/joves + monitor/a. Conservarem
aquests grups al llarg dels 7 dies. Cadascú tindrà els seus espais exclusius. No
es podran barrejar amb altres grups però sí que podran fer activitats comunes
“a distància”. Per exemple: Entre dos o tres grups de la mateixa edat podran
anar d’excursió (sense barrejar-se) o podran anar “junts” a la discoteca a l’aire
lliure, sempre i quan cada grup ocupi el seu espai.
A part del monitor/a de cada grup, hi haurà altres persones que faran suport a
cada grup: els coordinadors/res, monitors/res de reforç, etc. També hi haurà
els Responsables de Prevenció i higiene, que hauran rebut una formació per
part de la Generalitat que s’encarregaran de vetllar pel compliment de les
mesures establertes en el protocol.

Distància física
Se’ns demana que plantegem activitats per afavorir la distància de dos metres
entre els participants a les Colònies. Estem treballant per adaptar activitats que
afavoreixin aquest distanciament però que a la vegada no suposin un
distanciament social ni emocional. Les Autoritats Sanitàries indiquen que
aquests dos metres són especialment necessaris en els espais tancats i poc
ventilats, i és per això que també prioritzarem, sempre que el temps ens
acompanyi, activitats a l’aire lliure.
Hi haurà situacions en què no serà possible mantenir aquestes distàncies i en
aquests moments caldrà l’ús de mascaretes. És per això que cada participant
haurà de portar una mascareta per cada dia (ho trobareu especificat a l’apartat
de material).

Prioritzar activitats a l’aire lliure
Sempre que el temps ens ho permeti, realitzarem les activitats a l’aire lliure:
Excursions, jocs, música, piscina, etc. La Carral té espais exteriors molt amplis
per a poder garantir la distància física i la ventilació.
I en cas que plogui, cada grup tindrà un espai interior amb un mínim de 4m2
per a cada participant, tal i com dicta el protocol.
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Habitacions i tendes
Hem aplicat les distàncies indicades al document de “Recomanacions dormitoris,
menjadors i lavabos i dutxes”.

Distribució tipus habitació i tenda. Les marques verdes indiquen les posicions dels caps.

Menjadors
Hem aplicat les distàncies indicades al document de
“Recomanacions dormitoris, menjadors i lavabos i
dutxes”.
Entaulada tipus del menjador gran

Rentats de mans
Cada grup tindrà el seu propi lavabo.
Indicarem per a cada grup quins són els seus punts d’aigua (i on també hi
trobaran sabó) per tal de poder-se rentar les mans. Cada participant haurà de
portar la seva tovallola de rentar mans per tal de no haver-la de compartir.
En cas que en algun espai no disposem de punt d’aigua, habilitarem solucions
hidroalcohòliques.

Desinfecció i ventilació
Aplicarem un pla de neteja, desinfecció i ventilació d’espais a partir dels
documents realitzats pel Departament de Salut.

Llista de verificació de símptomes
Els Responsables de Prevenció i Higiene disposaran d’un registre diari, facilitat
pel Departament de Salut, per tal de poder comprovar si algun infant té
simptomatologia compatible amb el COVID-19. Disposaran també d’un Pla de
confinament proposat per la Generalitat, que seguiran en cas que hi hagi algun
participant amb simptomatologia.
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Entrada i sortida de les colònies esglaonada
L’arribada i la sortida de les Colònies es farà de manera esglaonada. Les
recepcions seran totes durant el diumenge a la tarda i les sortides durant el
dissabte al matí. D’aquesta manera tindrem temps de poder desinfectar tots
els espais entremig.
També caldrà que tant participants com famílies compleixin les mesures de
seguretat (portar mascareta, mantenir distàncies, etc).
Més endavant us enviarem un correu amb els horaris concrets de les arribades i
sortides i també amb més detalls sobre el seu funcionament.

QUINES MESURES HAUREM DE TENIR EN COMPTE LES FAMÍLIES ABANS
DE PORTAR ELS NOSTRES FILLS/LLES?
Les famílies haureu de firmar, abans de començar les colònies, una Declaració
responsable que ens farà arribar la Generalitat, per tal que les famílies acreditin
l’estat de salut dels participants.
Tal com dicta el protocol, és molt recomanable que tots els participants
tinguin el calendari de vacunació al dia.
Per altra banda, els infants i joves que per algun motiu siguin
considerats població de risc no podran participar a les colònies d’aquest
estiu.

I TOTES AQUESTES MESURES GARANTEIXEN QUE LES COLÒNIES SERAN
UN LLOC LLIURE DE COVID-19?
Des de La Carral volem posar de manifest que:
-

El risc 0 no existeix tot i que des de La Carral aplicarem els
protocols dictats per salut. Encara que les famílies ens confirmeu que
els vostres fills i filles no han estat en contacte amb ningú positiu i que no
tenen símptomes, podria ser que algú estigués contagiat (i ser
asimptomàtic o no desenvolupar el virus fins més endavant).

-

Com a organitzadors assumim una gran responsabilitat, ja que
l’aplicació d’aquestes mesures és molt complicada i, com tots
sabem, els infants i joves tenen la necessitat i les ganes
acumulades d’estar en contacte entre ells. Serà un gran repte per
a nosaltres garantir unes colònies divertides tenint en compte tots
aquests condicionants.
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COM ORGANITZAREU DE NOU ELS GRUPS? TINDREU CAPACITAT PER A
TOTES LES INSCRIPCIONS?
Quan les famílies hagueu valorat la nostra proposta, caldrà que ens respongueu
a les preguntes del formulari per tal que coneguem quants de vosaltres seguiu
interessats en seguir amb la inscripció. Teniu un termini de 7 dies per enviarnos el formulari. A partir del dia 3 de juny començarem a refer els grups amb la
informació que ens hàgiu enviat, per tal d’informar-vos el més aviat possible de
tots els canvis que hi pugui haver.
Degut a la reducció de l’aforament al que ens veiem abocats per tal de
seguir els protocols establerts, i en funció de les inscripcions que ens
confirmeu, pot ser que per alguna tanda hi hagin inscripcions
confirmades que ara es quedin sense plaça.
Per poder assegurar que tots els interessats pugueu acabar tenint alguna plaça
us oferim la possibilitat d’indicar-nos quina disponibilitat de tandes teniu a part
de la tanda a la qual us vau inscriure.
També hem decidit obrir dues tandes noves: La I (del 16 al 22 d’agost) i la J
(del 23 al 29 d’agost) per intentar donar resposta al màxim de famílies que
vulguin formalitzar una inscripció. Per tant, pot ser que no us puguem acceptar
a la vostra tanda d’inscripció però sí a una altra tanda.

En cas que després de rebre les vostres respostes, tinguem algunes tandes amb
més inscripcions confirmades que les què us podem oferir per aplicar el protocol
de les colònies d’aquest estiu 2020, seleccionarem les inscripcions de la següent
manera:
1) Prioritzarem les respostes que ens hagin arribat dins el termini de set dies
(abans del dia 3 de juny).
2) Prioritzarem que tots els inscrits puguin fer una tanda abans que algú en faci
dues. Així que, si desitgeu fer més d’una tanda de colònies és recomanable que
us apunteu en alguna de les setmanes d’agost, on és més probable que us
puguem oferir aquesta opció.
4) A partir de les vostres respostes farem de nou un recompte d’inscripcions per
edats i si d’alguna edat en concret ens excedim de les places farem sorteig per
escollir quines places acceptem i quines rebutgem. Prioritzarem les inscripcions
dels joves que poden venir de colònies per última vegada a La Carral, és a dir,
dels nascuts al 2004 (tot i que si d’alguna tanda són moltes les què ens
confirmen, no assegurem que les puguem acceptar totes).
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En cas que tingueu més d’un fill/a inscrits (i per sorteig entrin tots dos) farem
els possibles perquè puguin coincidir a la mateixa tanda.

A continuació us mostrem les dates i els preus de cada tanda:
TANDES ESTIU 2020:

TANDA
A
B
C
D
E
F
G
H
I*
J*

Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del

DATES
24 al 27 de juny
28 de juny al 4 de juliol
5 a l’11 de juliol
12 al 18 de juliol
19 al 25 de juliol
26 de juliol a l’1 d’agost
2 al 8 d’agost
9 al 15 d’agost
16 al 22 d’agost
23 al 29 d’agost

IMPORT
200€
360€
360€
360€
360€
360€
325€
325€
325€
325€

* Tandes I i J: Són tandes que hem obert de manera excepcional per poder-vos oferir
més possibilitats. A més, pensem que és probable que a l’agost estiguem més avançats
en les fases de desescalada i per tant hi ha més probabilitats de poder realitzar unes
colònies més normalitzades.

REALITZAREU TANDES DE 15 DIES?
No, només farem tandes de 7 dies, ja que entre tanda i tanda haurem
de desinfectar tots els espais. Els infants i joves que estiguin inscrits a
algunes tandes de 15 dies tindran dues opcions:
-

Mantenir la inscripció a només una de les tandes.
Inscriure’s igualment a 2 tandes. En aquest cas, el dissabte s’haurà de
marxar i venir de nou diumenge. No podran fer el dia d’enllaç a La Carral.

A més, prioritzarem que tothom pugui fer una tanda abans que alguna altra
inscripció es quedi sense plaça, per tant és probable que per al mes de juliol
sigui complicat que es puguin fer dues tandes de colònies.

QUINS HORARIS SERAN ELS D’ENTRADA I SORTIDA?
L’entrada seguirà sent el diumenge a la tarda (de manera esgraonada, ja us
informarem posteriorment).
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La sortida, de manera excepcional aquest any, serà el dissabte al matí
donat que durant el dissabte a la tarda i el diumenge al matí hem de desinfectar
a fons totes les instal·lacions.

EN EL CAS QUE ESTIGUEM INTERESSATS EN MANTENIR LA INSCRIPCIÓ
PER AQUEST ESTIU, QUAN SABREM SI TENIM PLAÇA?
Una vegada haguem rebut tots els formularis, haurem de fer un recompte
d’inscripcions per veure si podem oferir plaça per a tothom qui ho hagi
sol·licitat. A partir d’aquí, us anirem informant tan ràpidament com puguem de
si teniu plaça i per a quina setmana.

RESPECTAREU LES AMISTATS QUE US VAM INDICAR AL FORMULARI?
Haurem de reorganitzar els grups de nou i fer-los de màxim 10 persones. Això
vol dir que serà encara més complicat tenir en compte les amistats. Agrairem
que al formulari ens indiqueu si hi ha alguna amistat que per al vostre
fill/a sigui imprescindible per tal de poder-ho tenir en compte a l’hora
de fer els nous grups. Tot i així, no us podem assegurar que vagin junts.

QUIN TIPUS D’ACTIVITATS FAREM?
Volem seguir, en la mesura que ens sigui possible, amb l’essència de les
Colònies d’estiu a La Carral. Per això, estem programant activitats de tipus
lúdic, que siguin divertides i permetin fer amistats entre els participants tot i el
distanciament físic. Que permetin als infants i joves desconnectar d’aquesta
rutina tan estranya i connectar amb la natura i amb el grup: Jocs, excursions,
concursos, bingo, discoteca, piscina, visita a la granja... I com sempre,
acompanyades de música!
Prioritzarem les activitats a l’aire lliure sempre que ens sigui possible, ja que
l’entorn de La Carral té moltes esplanades i bosquets on podrem garantir les
distàncies indicades i també el contacte amb la natura que tan trobem a faltar
després d’aquests dies.
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HAUREM DE PORTAR ALGUN MATERIAL EXTRA?
Per tal d’evitar compartir material us demanarem que, a part de l’equipatge
recomanat per a les Colònies, cada infant o jove també porti altre material,
tipus cantimplora, mascaretes, etc.
També caldrà que porteu una muda per a cada dia, ja que aquest any no
rentarem la roba dels participants per motius sanitaris.
Més endavant, quan s’acosti la data us enviarem el llistat de tot l’equipatge
recomanat.

I QUAN HAUREM DE REALITZAR EL PAGAMENT FINAL?
Un cop us haguem confirmat la inscripció, i en cas que us falti realitzar alguna
part del pagament, ho podreu fer durant els següents 7 dies d’haver rebut el
correu de validació.

COM GESTIONAREU ELS MENÚS ADAPTATS PER ALS INFANTS QUE
TINGUIN AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES?
Com cada estiu, hi haurà una persona encarregada de preparar i portar els
menús adaptats. Durant el mes de juny revisarem les anotacions que ens heu
indicat a les inscripcions en relació a menús adaptats, al·lèrgies, intoleràncies,
etc. i en cas que tinguem algun dubte us enviarem un correu.

PODREM VEURE FOTOS DE LES COLÒNIES?
Com que seran unes Colònies amb uns condicionants molt especials, no podrem
oferir els serveis de la mateixa manera que ho fèiem fins ara.
Aquest any els monis de cada grup no podran tirar fotografies (per diferents
raons condicionades per la nova normativa de traçabilitat, higiene i mobilitat en
els espais), així que seran els coordinadors qui aniran passant pels grups
(guardant les distàncies) a tirar fotos de les diferents activitats.
Per tant, n’hi haurà menys de les què us enviem normalment. Intentarem
garantir que cada dia en rebeu d’alguna de les activitats de cada grup.
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I SI DECIDIM ANUL·LAR LA INSCRIPCIÓ QUÈ HEM DE FER? PERDREM
LA PAGA I SENYAL?
Tant si decidiu mantenir la inscripció per a les Colònies d’estiu com si decidiu
anul·lar-la, cal que ompliu el formulari que trobareu a l’enllaç que us em
adjuntat en el correu.
En cas que decidiu anul·lar la inscripció per a les colònies d’aquest estiu, us
oferim diferents opcions:

1) Guardar la paga i senyal per a les Colònies de l'estiu 2021.
D'aquesta manera, tindreu automàticament la plaça reservada per a
l'estiu que ve. Aquesta bestreta es podrà guardar per al mateix fill/a, o bé
per a un germà o germana.
En el cas que ja hagueu realitzat el pagament total per a les Colònies
d’estiu, us retornarem l’import del pagament final i guardaríem la paga i
senyal per a l’estiu vinent.

2) En el supòsit que no vulgueu reservar el pagament per a les Colònies
d’estiu de l’any que ve, us oferim la possibilitat de retornar-vos la
totalitat de l'import pagat. Ara bé, ens agradaria compartir amb
vosaltres el nostre neguit: si les famílies anul·len definitivament i de
manera generalitzada totes les colònies (no només les estades a La
Carral, sinó també a d'altres cases), es posarà en greu risc la
supervivència d’aquests espais de lleure perquè moltes cases es veuran
obligades a tancar. Un cop represa la normalitat, serà difícil trobar llocs
on els infants puguin gaudir del lleure i la natura que tant trobem a faltar
ara, confinats a casa i privats de les llibertats a les quals estem
acostumats i acostumades. Per això, des de la màxima confiança i
sinceritat, us agrairem que recorreu a aquesta opció només en el cas que
les altres us resultin inviables.

Farem els retorns a partir del dia 1 de setembre. És una gestió d’una gran
complexitat que hem de fer amb calma i a consciència per no equivocar-nos i
ara tenim entre mans la gran feinada de refer les colònies d’estiu. No obstant,
si algú de vosaltres necessita el pagament amb més urgència ens ho comenteu
via correu electrònic i el farem tan aviat com puguem.
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EN EL CAS QUE DECIDIM ANUL·LAR LA INSCRIPCIÓ PER AQUEST ESTIU
PERÒ VOLEM GUARDAR LA BESTRETA PEL 2021, COM HO
GESTIONAREU?
Reservarem les vostres pagues i senyals per a les Colònies d’estiu 2021. A
partir del febrer de l’any que ve ens posarem en contacte amb vosaltres, via
correu electrònic, per tal que pugueu escollir la tanda que voldreu.
En cas que ara decidiu guardar la paga i senyal per a l’estiu vinent i a la
primavera que ve hagueu canviat d’opinió, podreu sol·licitar-nos igualment el
retorn de la paga i senyal prèviament guardada i us en faríem l’ingrés.

I ARA QUÈ HEM DE FER?
Tant si seguiu interessats en mantenir la inscripció per a les Colònies d’aquest
estiu com si decidir anul·lar, cal que ens respongueu a les preguntes del
Formulari de consulta que trobareu a l’enllaç del correu. És
imprescindible que ho feu per a cada fill o filla que tingueu inscrits, per tal de
saber com hem de gestionar cada inscripció. Cal que ens envieu les
respostes abans del dia 3 de juny.

Moltes gràcies per la vostra confiança, comprensió i suport.

Atentament,
La Carral, maig del 2020.
“Les colònies no són virals, són vitals!”

10

