CASAL D'ESTIU 2021
a L'ARENAL DE LLEVANT

Del 28 de Juny al 30 de Juliol i
del 30 d'Agost al 10 de Setembre

El casal està adreçat a nens i nenes de 3
anys (que hagin cursat P3) a 12 anys
(que hagin cursat 6è), tot fent grups
d’edats similars d’acord amb els seus
interessos i les seves possibilitats de
creixement.

Com organitzarem els grups d’infants?
• Generalment diferenciem tres grups, el de
P3, el de Petits (P4 i P5) i el de Grans, i
si el número de participants ho permet, ho
ampliem a un 4t grup, el de Mitjans.
Estem pendents de les mesures de
prevenció de la Covid que marqui el
Procicat, per si cal fer grups bombolla. Si
és així, el funcionament serà com el que
s’ha seguit a l’escola al llarg de tot el curs.

El centre d’interès
• Plantegem un fil conductor com a centre d’interès del
casal, en forma d’història lúdica, doncs confiem que és un
mètode amb esperit integrador que ajuda a fer volar la
imaginació dels nostres infants a través de contes, jocs i
aventures. També oferim altres activitats com esport, teatre,
música, art... adequades al moment i l’edat del grup de nens i
nenes.
• El casal 2021 té com a fil conductor els viatges a través de
la història mitjançant una màquina del temps!

• Com sempre, hi ha dues històries que desenvolupem a partir
del centre d’interès, la d’Infantil, que engloba als nens i
nenes de P3 a P5, i als nens i nenes de Primària, on hi
ubiquem de 1r a 6è.

Centre d’interès d’Infantil
La científica Brunisenda és un xic
esbojarrada i li encanta fer proves
amb els seus invents. Aquest cop
ha aterrat a l’Arenal amb una nau
d’allò més curiosa, una màquina
capaç de viatjar en el temps! Però
la “BRUNITEMPUS-20” te un
petit defecte de fabricació... no
ens deixa triar la data en la que
aterrar i per tant cada viatge que
fem és una sorpresa. Amb ella ens
endinsarem a les piràmides
egípcies, correrem entre
dinosaures, veurem que ens
espera al futur, viurem a l’època
victoriana... i amb la teva
ajuda aconseguirem reparar
la màquina i fer tornar a la
Brunisenda a l’època actual!

Centre d’interès de Primària
Ei nens i nenes... hem rebut
una trucada urgent de l’Adri
i de la Laia dient-nos que a
l’escola i als seus voltants,
estan succeint coses
estranyes! Estan apareixent
personatges d’èpoques
diferents com faraons,
pirates, romans… però què
està passant?
Necessitem la vostra
ajuda per arreglar
aquest malentés i
recuperar el present!

Setmanes del Casal
El casal està previst que comprengui les següents 7 setmanes
(5 setmanes al juny-juliol i 2 setmanes a l’agost-setembre):

Ex d’una setmana al Casal d’Infantil
Un cop feta la inscripció rebreu la graella de cada setmana,
amb les activitats lligades al centre dinterès

Ex d’una setmana al Casal de Primària
Un cop feta la inscripció rebreu la graella de cada setmana,
amb les activitats lligades al centre dinterès

Activitats alternatives
Aquest any, per assegurar-nos que, tot i els canvis
que es puguin anar donant en quant a les mesures
del Procicat, el projecte del Casal que us ofertem es
manté exactament com us l’estem presentant, no hi
haurà sortides, sinó que cada dimecres farem una
ACTIVITAT ALTERNATIVA, divertida i atractiva
perquè els nens i nenes la gaudeixin al màxim. (en el
casal de Juny-Juliol)
En funció de l’època de cada setmana tocaran les següents activitats
alternatives:
SETMANA 1: Tir amb Arc! Organitzat per “PlusArts”
SETMANA 2: Festa de l’escuma! Organitzat per “PlusArts”
SETMANA 3: Teatre! Dirigida per la companyia “Embrutats”
SETMANA 4: Inflables! Organitzat per “PlusArts”
SETMANA 5: Olimpíades a l’escola!

Divendres, el dia de l’aigua
Cada divendres organitzarem un circuit
d’activitats per jugar amb l’aigua (zona dels
jocs, de la Super Remullada, del Tobogan
Aquàtic, de les bombolles de sabó...).
A més a més disposarem de piscines dins
del casal: Els nens i nenes d’Infantil tindran
piscines inflables i els infants de Primària una
piscina muntable.

La tarda Yankie
• Una tarda a la setmana els infants de
Primària gaudiran de la Tarda Yankie
(Yeaaahh), en la que farem diferents
activitats i jocs en anglès d’una manera
lúdica!

Què cal portar:
.Cada dilluns els nens i nenes d’Infantil hauran de dur
una bossa a part, amb roba de recanvi (tota marcada
amb el nom del nen/nena) i el divendres serà retornada.
.Cada nen/nena d’Infantil haurà de portar un paquet
de tovalloletes humides (un per a tots els torns)
també marcat amb el seu nom.
.Per a esmorzar es recomana portar un entrepà petit o
una peça de fruita a dins de la motxilla.

Què cal portar per les activitats
amb aigua:
Cada dia (Infantil i Primària) el nen/nena
haurà de portar una motxilla amb roba per
a fer la remullada (calçat antilliscant i que
es pugui cordar (no xancletes), tovallola,
banyador i crema solar) tot marcat amb el
nom. Es recomana portar també gorra.

Etiquetes identificatives
.Un cop feta la inscripció rebreu un dossier amb tota la informació relativa a
l’organització i funcionament del casal més la targeta identificativa del
vostre fill/a, vàlida tant en paper com en format digital (mòbil).
.Al principi del casal, mentre el monitoratge no us conegui, caldrà que li
mostreu la targeta identificativa del vostre/a fill/a perquè el/la pugueu
recollir (a mesura que us coneguin no caldrà).
Si algun infant, de manera esporàdica, és recollit per una persona que
no sigui el pare/la mare/tutor/a legal haurà hagut d’avisar
prèviament via escrita, telefònica o a l’entrada del casal
especificant qui el recollirà, acompanyat de l’etiqueta
corresponent.

Autorització per marxar sol@s
Tant els infants que marxin sols a casa
com els que són recollits per un germà o
germana gran que també participa en
el casal necessitaran l’autorització
signada per el pare/la mare/tutor/a
legal.

Dietes especials i medicació
.El dinar serà elaborat en cuina pròpia, gestionat per CUINA JUSTA.
.En el cas d’haver de donar medicació durant el casal prèviament s’haurà
hagut de retornar signada l’autorització corresponent, juntament
amb la recepta mèdica.
.En el cas d’haver de servir un menú especial cal que s’especifiqui en la
inscripció, i si és a causa d’al·lèrgies i/o intoleràncies cal el justificant mèdic.
(en queden exempts els infants que siguin de l’escola i que al llarg del curs
hagin fet ús de l’Espai de Migdia i que durant el casal segueixin les mateixes
pautes).

Entrades i Sortides
Tant les entrades com les sortides les farem seguint el mateix
protocol que s’ha estat fent a l’escola al llarg de tot el curs. Un cop
feta la inscripció rebreu un dossier informatiu amb tota la informació
al respecte.
L’horari d’entrada és a les 9h i la sortida de 16:45h a 17h.

Acollida
.L’acollida (gratuïta) de matí és de 8h a 8:45h i és
imprescindible que la família hagi avisat o s’hagi apuntat amb
anterioritat. A partir de les 8:45h no es podrà entrar fins les
9h, hora d’inici del casal.

Recull fotogràfic
Al llarg de la
setmana l’equip de
monitoratge anirà
fent fotografies de
les diferents
activitats del casal i
cada divendres
s’enviarà a les
famílies un recull.

Inscripcions (1)
Les dates d'inscripcions són:
-Per a les famílies que s’acullin a les beques, del 24 d’abril al 21 de
maig.
-Per a la resta de famílies, des del 26 d’abril fins a esgotar les places.
.A partir del dia 24 d’abril podreu trobar l’enllaç d’Inscripció de
l’Ajuntament i també el full d’Inscripció intern de Closques.
.Una vegada tramitada la preinscripció la reserva queda feta a l’espera
d’acabar de formalitzar-la amb la resta de documents i el justificant
del banc corresponent al pagament de mínim el 50% de l’import dels
torns i opcions escollides (o en el cas de beca, enviament de la
demanda de beca scannejada).
.Podreu enviar aquests documents scannejats a:

casals@closques.cat

Inscripcions (2)
.Hi ha l’opció de pagament fraccionat (consulteu condicions).
.El pagament es pot fer en efectiu, o mitjançant transferència
bancària o fent un ingrés a qualsevol caixer automàtic de LA
CAIXA (encara que no tingueu cap compte amb la Caixa també es
pot fer) al número de compte següent:

ES21 2100 6522 9122 0213 7866
Molt important:
important: Com a referència cal posar
el nom de l’infant
l’infant..
.Una vegada fet el pagament s’haurà d’enviar scannejats el
justificant de pagament juntament amb el full d’inscripció i el
carnet de vacunacions i la tarjeta sanitària a:

casals@closques.cat

Beques (1)

.Les dates per accedir a
les beques són del 24
d’abril al 21 de maig.
.Trobareu l’enllaç a
partir del 24 d’abril al
nostre web a la secció de
beques i ajudes.

Beques (2). Dates d’Inscripcions, ajuts
econòmics i monitoratge de suport
• Inici de les inscripcions, 24 d’abril.

• Sol·licitud d’ajuts econòmics, del 24 d’abril al 21
de maig.
• Sol·licitud de monitoratge de suport (F7) a través
del referent municipal de cada districte (IMPD),
del 26 d’abril al 25 de maig.
• Llista provisional de beneficiaris d’ajut econòmic,
27 de maig.
• Període de reclamacions d’ajut econòmic, del 28
de maig al 10 de juny.
• Llista definitiva de beneficiaris d’ajut econòmic, 18
de juny.

Preus
OPCIÓ A, de 9h a 13h-

70€

OPCIÓ B, de 9h a 15h-

101€

OPCIÓ C, de 9h a 13h i de 15h a 17h-

105€

OPCIÓ D, de 9h a 17h-

116€

Descomptes
Els descomptes no són acumulables entre si.
• Descompte del 5% del pagament de 4 o més
setmanes d’un sol cop (seguides o no).
• Descompte del 5% del pagament abans de
finalitzar la campanya d’ajuts de l‘Ajuntament de
Barcelona (del 27 d’abril al 19 de maig).
• Descompte del 3% per dos o més
germans/germanes inscrits/tes al mateix torn (a
descomptar a partir del 2n germà/germana).

Normativa, canvis i devolucions
• No es realitzarà el casal si no hi ha un mínim de participants
inscrits. En cas de cancel·lació del casal es retornaran tots els
diners.
• Per a tramitar una baixa cal avisar mitjançant un correu
electrònic abans de 7 dies naturals de l’inici del casal per a
retornar el 80% de l’import total abonat.
• En cas de comunicació posterior, i exclusivament per causes
mèdiques, fins el dia abans de començar el casal es retornarà
el 50% de l’import, sempre i quan es presenti el justificant
mèdic on s’especifiqui la impossibilitat de realizar el casal.
• Un cop començat el casal no es retornarà cap import.
• Si s’anul·la una semana on s’havia aplicat un descompte,
aquest descompte es perd.

Marc legal
•

•

.Ens regim pel decret 137/2003, que regula les
activitats en el temps de lleure en les que participen
menors de 18 anys, en aquest cas per als casals i
sortides dins l’horari dels casals.
.Tenim contractades les assegurances d’accidents i de
responsabilitat civil, marcats per llei dins el decret
aquí mencionat.

•

•

•

.La ràtio és 1/10 tot i que tindrem més monitors/es de
suport que els que marca la llei.
.Estem homologats per la campanya de vacances de
l'Ajuntament de Barcelona i portem la gestió de les
subvencions i dels monitors de suport per les activitats
del 2020.

En cas de dubte...
Si necessiteu contactar amb nosaltres, si
us plau adreceu-vos-hi mitjançant
el nostre correu casals@closques.cat
Us respondrem el més aviat possible!

Moltes gràcies !!

