
  
 

 

 

 

Comunicat del Casal d’Estiu 2020 en relació a la Covid-19 
 

Benvolgudes famílies de l’Anxaneta, 

Lamentem comunicar-vos que, després de diferents trobades amb l’Ajuntament de 

Mataró, amb responsables d’altres casals de la ciutat i sobretot, després de moltes 

reunions entre l’AFA i Macedònia, finalment aquest any no es duran a terme les 

activitats d’estiu previstes a l’escola (Precasalet i Casal d’estiu). De moment, el Casal de 

setembre queda a l’espera de l’evolució de la situació. 

Aquesta decisió no ha estat gens fàcil ni agradable. Hem estat estudiant la normativa 

que se’ns ha imposat a conseqüència d’aquesta crisi sanitària i sentim informar-vos que 

ens és impossible realitzar un casal d’estiu atractiu per als nens i alhora complir amb les 

condicions que se’ns han imposat. 

Les restriccions que tots els casals, colònies etc. han de complir per poder dur-los a 

terme són les següents: 

• Grups fixos de 10 nens i 1 monitor durant tot el casal i sense relació amb els altres 

grups. 

• 4 m2 d’espai per infant i distància de 2 m entre infants (això requereix d’espais 

aïllats de 40 m2 per grup, dels que no disposem). 

• El monitor ha de ser fix durant tot el casal. 

• Si hi ha algun cas sospitós de Covid-19, s’ha d’aïllar tot el grup durant 15 dies. 

• Desinfectar tot el material i els espais utilitzats després de cada ús. 

• Les entrades i sortides s’han de fer esglaonades i per grups (fent càlculs, es 

necessitaria 1 hora perquè tots els infants entrin o surtin del casal). 

• Els monitors han de portar un registre sanitari de cada alumne. S’ha de prendre 

la temperatura a les entrades, efectuar neteja higiènica de mans constants, etc. 

A més, han de rebre formació específica en seguretat, de la qual la Generalitat 

encara no ha informat al respecte. 

• Ocupació màxima del 50% de places en els mitjans de transport. 

• En pernoctacions s’han de respectar els 2 metres entre llit i llit. 

• El menjador s’ha de realitzar respectant les distàncies de seguretat i sense 

barrejar grups ni amb elements d’ús comú. 

I un altre llarg etcètera d’altres normatives i requisits que aquestes últimes setmanes 

hem analitzat com implementar-les al Precasalet i al Casal d’estiu, resultant impossible 

la seva realització. 

 



  
 

 

 

 

Com a representats de les famílies de l’escola, creiem que el Departament d’Educació 

de la Generalitat de Catalunya es va precipitar en informar a la població que les escoles 

obririen i que a l’estiu hi hauria casals. A data d’avui, ni les escoles han obert ni s’han 

concretat les mesures per a la possible tornada a les aules el mes de juny i ni molt menys 

sabem com serà la tornada el mes de setembre.  

De la mateixa manera, tampoc se’ns ha concretat com podríem dur a terme casals sota 

tota aquesta normativa, ni quines ajudes o facilitats públiques tindríem, etc. Per tot això, 

no només la nostra escola, sinó moltes altres de la ciutat hem hagut d’anul·lar les 

activitats d’estiu més immediates al considerar-les inviables. 

El Casal de Anxaneta és un casal ple d’activitats que cada any cobreix amb escreix la 

demanada. Enguany no podem oferir-lo amb la mateixa qualitat i garanties, per 

responsabilitat nostra i sobretot per la salut dels nostres infants. 

Com ja us hem mencionat, hem estat lluitant de valent per tirar-lo endavant però no 

hem tingut suficient recolzament per part de l’Administració, qui davant d’aquesta 

situació de pandèmia hauria d’haver previst alternatives a la realització d’activitats 

d’estiu per part d’entitats privades, oferint diferents solucions adaptades a la normativa 

i restriccions. 

En aquests moments difícils, hem posat, posem i posarem sempre al capdavant el 

benestar dels nostres infants. Lamentem profundament aquesta situació i els prejudicis 

que us pugui ocasionar. 

 

 

Cordialment, 

 

AFA Escola Anxaneta i Macedònia 


