
INFORMACIÓ PELS PARES I MARES

Curs 2021-2022

Mesures Covid-19

1. Horari de les tardes d’esplai
Per garantir la seguretat en l’àmbit sanitari i seguint la normativa de la Generalitat de

Catalunya (PROCICAT) hem hagut de realitzar algun canvi en la organització de la

tarda de l’esplai.

L’esplai es realitzarà de les 16h a les 18h. Seguidament hi hauran 30 minuts per

berenar (18 a 18:25h) i CATEQUESI de 18:25 a 18:55. La Missa serà aquest any a les

19h fins a les 19:45h. PER TANT L’HORARI D’ESPLAI ÉS DE LES 16h A LES

19,45h. La sortida es farà de manera esglaonadament per tal de seguir correctament

les mesures de seguretat (els petits sortiran pels locals i els grans i premonitors per la

porta de l’església.

Excepció: els infants de P3 a P5 marxaran a les 18h, per tant, només vindran a

l’esplai de 16 a 18h.

16:00 Arribada nens i joves

16h-18h Esplai

18h-18:20h Berenar

18:25h-18:55h Catequesi

19h – 19’45h Missa catequètica

19:45h – 20h Recollida dels nens i joves

2. Grups de l’esplai
Aquest any a l’esplai Kids hi han quatre grups:



- MiniKids format per nens i nenes de 3 a 6 anys (p3 a 1r de primària).

- Petits format per nens i nenes de 7 a 9 anys (2n a 4t de primària)

- Grans format per nens i nenes de 10 a 13 anys (5è a 2n d’ESO)

- Premonis format per nens i nenes de 14 i 15 anys (3r i 4t d’ESO)

3. Arribada i sortida
Per evitar aglomeracions a l’arribada cada grup tindrà una zona de trobada. A les 16h

es quedarà a:

- Minikids a la mare de Déu del carrer

- Petits a l’entrada de l’església

- Grans al passadís entre Les Vetes i el col·legi

- Premonis al davant de la Coma Cros

A l’arribada, se’ls mirarà la temperatura i se’ls posarà gel hidroalcohòlic a tots els

infants i joves. Es farà també llista d’assistència per aconseguir la traçabilitat en cas de

positiu en Covid.

A les 19:45h al acabar-se la missa, la sortida es farà de manera escalonada (explicat

abans). Si veniu a buscar als vostres fills/es, i no heu participat a l’eucaristia, no entreu

a la parròquia, espereu-los a fora i que vingui només una persona a buscar a l’infant.

4. Missa catequètica
La missa serà a les 19,00h. Els pares podeu venir a participar de les eucaristies

sempre que l’aforament sigui possible. Recordeu que és una missa catequètica i

necessitem el màxim d’ordre possible per a que els vostres fills i filles no es

distreguin… Us demanem que si porteu nens petits i ploren o fan soroll utilitzeu els

locals de la parròquia per calmar-los.

5. Neteja i desinfecció
Cada dissabte els vostres fills i filles trobaran els locals nets i desinfectats així com

també l’església que es desinfecta cada dissabte al matí. Trobaran gel hidroalcohòlic i

sabó bactericida.



6. Kit de neteja de cada nen/a
Us demanem que cadascú porti dues mascaretes. Una posada i una altre de recanvi i

que també es porti un potet individual de gel hidroalcohòlic. És obligatori portar la

mascareta durant tota la tarda de l’esplai.

7. Autorització COVID-19 (Generalitat)
La Generalitat de Catalunya ens obliga a fer-vos signar una autorització de mesures

Covid-19. Qui no el signi o no el porti no podrà participar de l’esplai.

8. Participants malalts

No poden venir a l’esplai:

- Si durant la setmana el vostre fill/a ha estat malalt, constipat, amb febre...

Nosaltres els prendrem la temperatura a l’inici de l’activitat si té febre marxarà

cap a casa.

- Si està a l’espera del resultat d’una PCR

- Si no va a l’escola per alguna incidència vinculada amb el Covid-19

9. Venir a buscar o anar sols
Els vostres fills i filles són menors i la nostra responsabilitat és que si no tenim un

permís degudament signat per vosaltres no deixem sortir ningú fins que algú de casa

els vingui a recollir. Si tenim el permís no hi ha d’haver cap problema. Us

proporcionarem el paper per tal de signar el permís.

10. Assistència
L’assistència a l’Esplai és fonamental, sobretot si els nens i nenes són del grup dels

petits i durant aquests dos anys s’estan preparant per a la celebració de la primera

comunió. Cada grup passarà llista i anotarà les assistències. S’ha de venir un 75%. A

l’esplai fem grup, juguem, aprenem, fem sortides, estimem la parròquia, celebrem, fem

activitats de voluntariat... no té sentit no venir i no participar en res... Qui no pugui

seguir el ritme de l’esplai haurà de buscar un altre tipus de catequesi a un altre lloc que

s’adapti més a les condicions de cadascú.



11. El Foulard
El foulard és la nota distintiva del nostre Esplai i és molt recomanable que el

porteu cada dissabte.

El dia 27 de Novembre farem una missa on imposarem els foulards als nous Kids.

Quan vingueu a fer la inscripció hi haurà un apartat on se us preguntarà si el vostre

fill/a té el foulard o no.

12. Dessuadora de l’Esplai
Hi ha la possibilitat de tenir la dessuadora de l’esplai. A l’inscripció hi ha un apartat on

es pregunta la talla de la dessuadora per aquells que ho vulguin. Més endavant es

convocarà a totes les persones que la demanin en el formulari inicial per a comprovar

la talla i realitzar el pagament (preu solidari 12-20€). Seguidament realitzarem la

comanda i entrega. Us demanem paciència i comprensió, ja que els dos darrers cursos

no hem pogut realitzar les entregues i comandes correctament degut a la pandèmia.

Us recordem també que seguim un cercle de reciclatge, és a dir, podeu tornar la

dessuadora que s’ha quedat petita i us en donarem una de la talla que necessiteu. De

la mateixa manera, quan en demaneu una per primera vegada, no ha de ser

necessàriament nova, pot ser una dessuadora del cercle de reciclatge, no fem

distincions ja que totes elles estan en bon estat i contribuïm a fer-ne un bon ús.

13. KIDS no batejats
Cada any hi ha infants i joves que volen rebre el baptisme. Al mes d’abril fem una

cerimònia tots junts dins la missa de l’Esplai i reben el baptisme acompanyats dels

seus amics. Segurament serà el dissabte 30 d’abril a les 19:00h.

14. Lema del curs
Enguany el lema del curs és la cançó TOTS SOM KIDS, TOTS SOM ESPLAI!

Volem treballar la unió a l’Esplai i la unió amb Jesús. Creiem que és un bon lema i un

molt bon objectiu per aquest any, sobretot pel que hem hagut de viure aquests últims

mesos de pandèmia. La mascareta, la por al virus, el no tocar-se fa que l’infant i el jove

s’aïlli i per tant l’esplai treballarà la col·lectivitat i el treball conjunt.



15. Sagrament de la confirmació

Enguany els nois i noies de 2n ESO fins a 1r de Batxillerat tindran la possibilitat de

preparar-se per rebre el sagrament de la confirmació a la nostra parròquia. Aquest any

celebrarem la confirmació dels de 3r ESO, 4t ESO i Batxillerat) encara no és una data

segura  confirmarem el durant el mes de maig a la missa.

16. Celebració de les Primeres Comunions
Durant el mes de maig celebrarem les primeres comunions a la nostra parròquia.

Aquesta celebració per a tot l’esplai és una festa, un motiu de molta alegria i una

celebració que fomenta l’amistat. Les celebrarem sempre en dissabte i dins de la

missa dels nens com sempre a les 19,00h. El dia de les comunions és el dissabte,

no es faran excepcions.

Els dies que celebrarem les comunions són: 14 de maig, 21 de maig i 28 maig

Les comunions són una festa familiar però també són una festa comunitària, de la

família de Sant Jaume de Salt i ho celebrarem amb un pica-pica quan acabi la

celebració. Farem una reunió al gener.

17. Berenars saludables
Els infants i joves han de portar berenar cada dissabte. Hem notat que els vostres fills i

filles porten berenars que són perjudicials per tenir un contingut molt elevat de greixos i

sucres. També molts porten begudes energètiques perjudicials per la seva salut i molt

poc recomanades per la seva edat. Us demanem si us plau que controleu els

berenars dels vostres fills i que les begudes energètiques queden prohibides a

l’Esplai.

18. Sortides extres de l’Esplai
Com ja sabeu els que fa temps que ens coneixeu ens encanta fer sortides i excursions

aprofitant els temps de vacances i els ponts. Ja ho veureu al calendari però hem

programat sortides i ens agradaria poder comptar amb la participació de tothom.

Aquest any encara que estem condicionats pel Covid-19 farem sortides programades

amb temps i en cases de colònies i camps d’acampada que ens garantitzen la

seguretat sanitària.



19. Els grups de Whattsapp
Tots tenim experiència que els grups de Whattsapp són una eina molt útil per a la

comunicació immediata però també sabem que poden ser pesats i complicats i que

generen conflictes innecessaris. Us informem que els grups de pares només seran

informatius i que no tindreu la possibilitat d’enviar missatges. Només rebreu de part

de l’esplai. Si algú ha de comentar-nos alguna qüestió podrà enviar un privat als

administradors. Podreu entrar al nou grup de whatsapp escanejant el codi QR quan

realitzeu la inscripció.

20. Equip de Pares i Mares
L’Equip de pares i mares és un grup que vetlla per l’Esplai a nivell logístic i

d’acompanyament de l’equip de monitors i catequistes.

Enguany l’equip organitzarà activitats per vosaltres, per conèixer més l’esplai,

etc...  També treballarem per ampliar-lo.

21. La missa de les 19h
La missa del dissabte és una festa! És el colofó final de l’Esplai i un espai de pregària i

d’educació en la vida interior i litúrgica.

No es pot venir a buscar els vostres fills amb la missa començada. Com ja sabeu

es venen a buscar a les 19:45h

Durant l’any hi ha eucaristies especials (foulard, escolans,...) ja us anirem avisant.

22. Compliment de la normativa
El nostre esplai està federat a la Fundació Mare de Déu del Mont del Bisbat de Girona

i ens dona cobertura legal i logística. Tots els participants a l’Esplai estan assegurats

degudament per si hi ha algun problema.

23. L’equip humà de l’Esplai
L’Esplai el forma moltes persones que dediquen gratuïtament el seu temps per amor

als vostres fills i filles. Aquest gest és d’agrair! L’equip de monitors el formen 11 joves

amb edats compreses dels 17 als 26 anys. Joves universitaris la seva majoria que

tenen feina i estudis que tirar endavant. Són monitors per vocació. L’equip de



catequistes el conformen 10 persones de la nostra comunitat amb edats dels 40 a 55

anys que també per amor venen a educar els vostres fills i filles en el camí del

seguiment de Jesús.

La parròquia està orgullosa dels monitors i els catequistes i dona moltes gràcies

a Déu de poder comptar amb tots ells.

24. Xarxes socials i mòbils a l’esplai
Els mòbils dels vostres fills i filles estan prohibits a l’esplai. Si el porten no l’han

d’utilitzar. Si es trenca o es perd no serà la nostra responsabilitat i per tant no

abonarem res.

L’Esplai Kids té un compte d’Instagram obert per a tothom on anem penjant fotos i

interactuant amb els vostres fills i filles, es diu @esplaikids

Té també una pàgina web, www.esplaikids.cat, on hi ha un resum de les activitats que

es fan.

També la parròquia té Twitter: @santjaumedesalt

25. Calendari curs 2021-2022 i Activitats d’estiu
S’estan acabant de concretar dates de sortides per a cada grup, en breus us enviarem

en pdf el calendari de curs i d’activitats d’estiu pels grups de whatsapp. Disculpeu el

retard.

http://www.esplaikids.cat


Moltes gràcies per la vostra confiança, per

deixar que col·laborem en l’educació dels

vostres fills i filles!

Gràcies per confiar en la parròquia de Sant

Jaume i amb l’Esplai Kids!

Instagram: @esplaikids

Twitter: @santjaumedesalt

Mail: kidsesplai@gmail.com

Pàgina web: www.esplaikids.cat

mailto:kidsesplai@gmail.com

