
Què és i per a què serveix el «Certificat Familiar Negatiu De Presència De Símptomes»?

On el puc trobar?

Com i quan s’ha d’omplir el certificat?

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

PRESENTACIÓ

Amb aquesta guia volem explicar-vos tot allò relatiu al què s’ha de fer al Casal per adaptar-ho a la 

normativa i com ús afecta. Des de l’Eina Cooperativa sempre hem treballat tenint en compte que les 

activitats són una tasca col·lectiva, on les famílies teniu un paper fonamental. Aquest estiu, a més a 

més, tenim un repte comú per fer uns Casals tan divertits com sempre i més segurs que mai! 

Totes les mesures (i més!) que us expliquem a continuació s’han adoptat d’acord amb la normativa 

establerta per les autoritats. Esperem poder resoldre els dubtes, però si encara tenim algun més,  

feu-nos arribar la vostra consulta a activitat  s  @einacooperativa.coop  

És un certificat  per  portar  un control  dels  símptomes del  Covid19 dels  infants  i  del  seu entorn 

familiar,  per  a  disminuir  el  risc  que  un  infant  i/o  alguna  persona  de  l’Equip  del  Casal  pugui 

transmetre  el  virus  en  cas  d’estar  infectat.  És  un  document  molt  important  ja  que  sense  ell,  

degudament signat, el vostre fill/a no podrà accedir al Casal.

El podreu descarregar en aquest enllaç . El document està fet per a una setmana. Això suposa que a 

l’acabament de la setmana i si el vostre fill/a continua al Casal, haureu de tornar a imprimir un nou  

document per  a la següent setmana.  Ah,  i  també si  el  perdeu o es  fa  malbé el  podeu tornar  a 

descarregar.

S’ha de fer cada dia: abans de sortir de casa heu de fer la comprovació dels símptomes del vostre  

infant: heu de preguntar-li si es troba bé, si el fa mal alguna cosa, etc., i, molt important, agafar-li la  

temperatura. 

Si es troba malament i/o té una temperatura igual o per sobre dels 37,3 graus,  no podrà assistir al  

Casal. Si algú/na de casa (germans, pare, mare, etc.) li passa el mateix, tampoc podrà venir al Casal. 

En aquest  cas,  poseu-vos  en contacte  amb el/la  Responsable del  Casal  per  a informar-li  que no 

vindrà al Casal i truqueu al CAP per a anar-hi (o al 061 si el CAP està tancat).

Si, com esperem i desitgem, no té cap símptoma, podeu omplir el Certificat, posant la data marcant  

la casella corresponent i signant el document. Recordeu que la comprovació ha de ser el mateix dia 

que va al Casal (no a la nit o la tarda del dia anterior).
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Què s’ha de fer amb el certificat?

Què passa si m’ho deixo a casa?

Un cop els infants estiguin al Casal, es faran comprovacions dels símptomes?

Què passa si es detecta un cas un cop ha començat el dia del Casal?

Quan podrà tornar al Casal?

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Heu de portar  el  certificat  al  Casal.  Un cop allà  i  en  moment  que deixeu  a  l’infant  amb el  seu 

monitor/a de Referència, el monitor/a revisarà el certificat, anotarà el resultat en el llistat del grup i 

us ho tornarà. Per això, és important esperar-vos a que us el torni. Igualment, el darrer dia de la  

setmana (el divendres) el monitor/a es quedarà el document per a incorporar-ho a la carpeta del 

vostre fill/a. Recordeu de descarregar-vos un nou document per al dilluns!

Doncs haureu de tornar a buscar-ho... Recordeu que no es pot quedar al Casal cap infant que no 

tingui el certificat conforme no té cap símptoma!

Si.  Com sempre,  l’Equip del Casal  estarà pendent de la salut del vostre fill/a! A més a més, i  de 

manera  rutinària,  a  l’hora  de  l’esmorzar  es  farà  la  comprovació  de  símptomes  i  la  pressa  de 

temperatura (amb un termòmetre frontal).

Es  posarà  en  marxa  un  protocol  que  es  diu  «Pla  de  confinament».  Si  és  el  vostre  fill/a,  el/la 

Responsable del Casal us trucarà de seguida per a que vingueu a buscar-lo. Mentre que arribeu, es 

quedarà amb un monitor/a en un espai apartat de la resta de grups, amb la mascareta posada.

Si no és el vostre fill/a però és un infant del seu Grup de Convivència, es podrà quedar fins que acabi 

el dia del Casal però no podrà venir al dia següent ni fins que no es comprovi que l’infant no ha  

donat positiu pel covid19. Igualment, el/la Responsable del Casal us trucarà o us informarà en el 

moment de la recollida.

El/la Responsable del Casal trucarà cada dia a la família de l’infant que pugui tenir un cas per a veure  

com es troba i saber si ha donat positiu o no. En cas que no doni positiu (i un cop es trobi bé!) podrà  

tornar al Casal. Igualment, la resta d’infants (i el seu monitor/a) podran tornar al Casal.

Si dona positiu, ens posarem en contacte amb les autoritats sanitàries per informar-les de les dades 

dels infants del grup. I elles es posaran en contacte amb vosaltres per a fer les proves. Si donen 

negatiu, també podran tornar al Casal.
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Com es farà per evitar aglomeracions a la entrada i la sortida del Casal?

Els infants han de portar una mascareta de casa?

Han de portar la mascareta posada al Casal?

Els monitors/es portaran mascareta?

El meu fill/a estarà en un grup amb infants de la seva edat?

I amb els seus amic i amigues?

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Les entrades i  sortides es fan escalonades. El teu infant tindrà assignat un horari  d’entrada i de 

sortida, amb 10 – 15`de diferència. Intentarem que sigui el més proper a l’hora d’inici del Casal, però 

això dependrà del número de grups que hi hagi al Casal i el número d’accessos que disposi el centre.

Com a la resta de locals públics, haureu de guardar la distància de seguretat. Es farà una filera amb 

separacions d’1,5 metres: molt semblat a la cua del super! 

Si, marcada i amb el seu nom i cognoms.

No, no l’han de portar posada. Només en cas que sigui necessari perquè es detecti un possible cas en 

el seu grup. 

No, només en cas que a l’activitat que facin hagin d’estar a menys d'1,5 metres dels infants del seu 

grup o sigui necessari atendre algun infant.

Si, no us preocupeu. Com cada any, el criteri per a fer el grup serà la edat dels infants. Pot passar que 

atès que cada monitor/a no pot tenir més de 10 infants al seu càrrec i que els grups no es poden 

barrejat en el seu grup pugui haver-hi infants un any més gran o més petit. En qualsevol cas, mai 

anirà amb infants que no sigui del seu cicle educatiu.

Això no podem assegurar: igual que altres anys els grups es poden fer i refer un cop començat el 

Casal, aquest any això no és possible. Tot i així, i en la mesura del possible, mirarem que puguin ser-

hi plegats. Per això, és important que ens ho feu saber malgrat que, com hem dit, no ho podrem 

garantir. 
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Es faran activitats en grup?

I activitats en un espai tancat?
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I  tant!  Però  es  mirarà  sempre  de  mantenir  la  distància  d'1,5  metres.  Es  faran  jocs  amb  xarxa, 

coreografies, globus volants, jocs amb màniga... de tot!

També! En aquest cas, els infants estaran separats dos metres i  faran les activitats amb els seus 

propis estris. Cada vegada que es faci una activitat en un espai tancat, es desinfectarà l’espai un cop  

acabi l’activitat.

PER A MÉS INFORMACIÓ

L’Eina Cooperativa
C. Pamplona, 21 – 08227 Terrassa
activitats@einacooperativa.coop 
www.einacooperativa.coop 
Telèfon de contacte: 93 736 47 22    
Horari atenció: 10h-14h i de 16h-19h
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Seguix-nos!

http://www.einacooperativa.coop/
https://www.instagram.com/einacooperativa/
https://www.facebook.com/einacooperativa/
https://twitter.com/EinaCooperativa

