
CASAL D’ESTIU 2021 

QUÈ CAL TENIR EN COMPTE PER FER L’ INSCRIPCIÓ? 

 Reunió Informativa
Serà a través d’una presentació visual comentada en el següent enllaç:
https://youtu.be/9VcwZQHSAq4

 Dies de matriculació
Les inscripcions s’obriran el dia 19 d’Abril fins el 30 d’abril podeu descarregar la fitxa d’inscripció a la nostre web 
www.mestempslliure.cat/casalsdestiu Un cop emplenada i amb tota la documentació que us demanem la podeu enviar a
casalmarianao@gmail.com 

 Dies del Casal d’Estiu
El casal d’estiu començarà el 23 de Juny de 2021 i finalitzarà el dia 30 de Juliol de 2021, també oferim casal de Setembre i les dates
seran del’1 al 10 de Setembre de 2021. Cada torn es realitzarà si arribem a un mínim de 20 places per torn.

 Documentació necessària  per fer la matricula
Els fulls de matriculació omplerts amb totes les dades necessàries i signat per el pare, la mare o el tutor-a legal.
Una fotografia de carnet adjunt a la inscripció.
Una fotocopia de la targeta Sanitaria (CATSALUT) o bé l’assegurança medica privada.
La fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat.
Recepta medica si s’escau.
Fulla d’autorresponsabilitat departament de salut

 Forma de pagament
Realitzarem una remesa bancària al numero de compte que ens hagueu facilitat al full d’ordre de domiciliació del 50% del total del
Casal la setmana del 7 de juny i l’altre 50% restant la setmana del 21 de Juny. Les famílies amb més de dos germans que facin més de 
dues setmanes de casal tindran tres pagaments, el tercer serà la setmana del 6 de juliol. Aquells rebuts que siguin retornats se’ls hi 
aplicarà un cost addicional de 5€ en concepte de despeses bancàries. Les Setmanes de Setembre en el cas que hi hagi inscrits la
passarem la primera setmana de Setembre. 

 Nit al Casal i sortides
Per tots els inscrits al casal realitzarem la nit al casal aquesta serà la nit del 15 de Juliol de 2021, obrirem portes a les 20:00h i al dia
següent l’activitat del casal serà la de un dia normal. Cal portar el sopar i NO l’esmorzar.
Realitzarem dues sortides amb autocar de tot el dia durant el casal ( 9 de Juliol i 16 de Juliol) la resta seran sortides a peu pels
voltants de l’escola.

 Piscina Setmanal
Un cop a la setmana amb autocar anirem a la piscina Municipal aquell dia us demanem màxima puntualitat. La tornada serà a la
13:30h a l’escola, per aquest dia és important portar casquet de bany

 INFORMACIÓ
Per qualsevol dubte o aclariment obrim un correu electrònic exclusiu per a totes les famílies casalmarianao@gmail.com.

QUIN MATERIAL CAL PORTAR? 

Material necessari per les excursions Material necessari per la piscina Material a portar el dia a dia del casal 

Motxilla de 2 nanses 
Gorra 
Calçat esportiu 
Esmorzar 
Cantimplora o ampolleta de plàstic 
Protecció solar (Es recomana la primera capa 
feta des de casa) 
1 muda de recanvi (Ed. Infantil) 
Els alumnes que no es quedin a dinar, hauran 
de portar el menjar de casa. 

Casquet de bany 
Protecció solar (Es recomana la primera capa 
feta des de casa) 
Maniguets o bombolleta no inflable (obligatori 
per Ed. Infantil) 
Xancletes per la piscina 
Banyador posat de casa 
Tovallola o capa de bany 
Els nens i les nenes han de venir esmorzats de 
casa. O portar un petit esmorzar per aquell dia. 
Roba de recanvi interior per canviar-se al 
acabar la piscina 

Els alumnes d’educació infantil hauran de portar roba 
de recanvi el primer dia del casal i ho tornarem (si no 
s’ha utilitzat) l’últim dia que estiguin apuntats. 
Banyador, xancletes, gorra i crema solar (per els jocs 
d’aigua) 
L’esmorzar (es recomana que esmorzin a casa i portin 
una petita peça, com un suc o unes galetes) 
Mascareta amb el nom de casa nen/a 

https://youtu.be/9VcwZQHSAq4
http://www.mestempslliure.cat/casalsdestiu
mailto:casalmarianao@gmail.com
mailto:casalmarianao@gmail.com


CASAL D’ESTIU 2021 
 

 

DATES · HORARI I PREU DEL CASAL 

 Podeu matricular els vostres fills/es per setmanes des del  23 de Juny al 30 de Juliol, en els diferents horaris i preus. I les 
setmanes de l’1al 10 de Setembre 

 Aplicarem un descompte del 5% al segon germà un 15% al tercer i un 25% al 4t germà en horari de 9h a 16:30h amb 
més de dues setmanes, els serveis esporàdics o acollida no aplicarem aquest descompte. 

 Inscripcions obertes del 24 d’Abril al 21 de Maig 

 
 
* Es retornarà el import de la matriculació del casal en el cas d’una incidència major que es pugui justificar. 
 
 

 Com a serveis esporàdics us oferim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETMANES 8:00 a 9:00h 
8:30 a 9:00h 9:00 a 14:00 

(sense dinar) 
9:00 a 15:00 
(amb dinar) 

9:00 a 16:30 
(amb dinar) 

Del 23 i 25 de Juny (2 dies) 8,00€ 
 

4,00€ 26,40€ 
 

38,40€ 42,40€ 

Del 28 de juny al 2 de Juliol 10,00€ 
5,00€ 

65,00€ 
 

95,00€ 105,00€ 

Del 5 al 9 de Juliol 10,00€ 
5,00€ 

65,00€ 
 

95,00€ 105,00€ 

Del 12 al 16 de Juliol 10,00€ 
5,00€ 

65,00€ 
 

95,00€ 105,00€ 

Del 19 al 23 de Juliol 10,00€ 
5,00€ 

65,00€ 
 

95,00€ 105,00€ 

Del 26 al 30 de Juliol 10,00€ 
 

5,00€ 65,00€ 
 

95,00€ 105,00€ 

Preu Tot el casal del 23 de 
juny al 30 de Juliol 55,00€ 

 
 

27,50€ 334,70€ 

 
 

488,95€ 540,40€ 

De l’1 al 4 de Setembre 8,00€ 
 

4,00€ 36,00€ 
 

70€ 80€ 

Del 7 al 10 de Setembre 8,00€ 
 

4,00€ 36,00€ 
 

70€ 80€ 

1 dia d'acollida matinal 8:00h a 9:00h 3,00 € 
1 dia d'acollida matinal de 8:30h a 9:00h 2,00 € 
1 dia de servei de menjador  14h a 15h 10,00 € 
1 dia de servei de tarda 15h a 17h 4,00 € 
Nit del casal (16 de Juliol) 12€ 



CASAL D’ESTIU 2021 
 
 

Full d’inscripció Casal d’estiu 2021 AFAEscola Marianao 
Dades personals del participant: 
 
Nom:__________________________________________________________________________________________ 
 
Cognoms_______________________________________________________________________________________ 
 
Data de naixement:________/__________/____________________curs actual:_____________ 
 
Adreça:______________________________________________Població:_______________________CP:_________ 
 
Telèfon de casa:________________________Correu electrònic:___________________________________________ 
 
Nom del pare/tutor:___________________________mòbil:______________________________Tlf Feina:______________________________ 
 
Nom de la mare/tutora:________________________mòbil:______________________________Tlf Feina:______________________________ 
 
Té algun germà/na inscrit al casal?_______________ nom i curs _______________________________________________________________ 

 
 Autoritzo que el meu correu pugui ser utilitzat per rebre informació i ofertes de l’empresa Serveis Educatius Mes temps Lliure s.l 

.  

Feu una creu les setmanes i l’horari que us interessa 

Setmanes 9:00-14:00 9:00-15:00 9:00-16:30 8:00-9:00 8:30-9:00 
Nit al Casal   

(15 de Juliol) 

 Del 23 i 25 de Juny (2 dies)            

 Del 28 juny al 2 de Juliol            

 Del 5  al 9 de Juliol            

 Del 12 al 16 de Juliol            

 Del 21 al 23 de Juliol            

Del 26 al 30 de Juliol 
     

 

De l’1 al 4 de Setembre 
     

 

Del 7 al 10 de Setembre 
     

 

  SI/NO 
 

 
Forma de pagament: 
Realitzarem una remesa bancària al numero de compte que ens hagueu facilitat al full d’ordre de domiciliació del 50% del total del Casal la 
setmana del 7 de juny i l’altre 50% restant la setmana del 21 de Juny. Les famílies amb més de dos germans que facin més de dues setmanes 
de casal tindran tres pagaments, el tercer serà la setmana del 6 de juliol. Aquells rebuts que siguin retornats se’ls hi aplicarà un cost 
addicional de 5€ en concepte de despeses bancàries. Les Setmanes de Setembre en el cas que hi hagi inscrits la passarem la primera setmana 
de Setembre. 

Informació sanitària: 
 

Malalties mésfreqüents:_______________________________________________________________________________________________ 
 
Al·lèrgies:__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ha de prendre algun medicament?_______________________________________Dosi:____________________________________________ 
 
Sap nedar?__________ 
 
Pateix alguna disminució física i/o  psíquica?________________________________________________________________________________ 
 
Requereix alguna atenció personal d’algun monitor o vetllador?_________________________________________________________________ 
 
Observacions:________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
És obligatori adjuntar: 
 

La targeta sanitària (fotocòpia) ·Autorització i recomanacions mediques (si n’hi ha) del full que us adjuntem ·Carnet de vacunes (fotocòpia) 
 

FOTOGRAFIA 



CASAL D’ESTIU 2021 
 
 
 
 
 
Autorització familiar: 
 

Jo__________________________________________________________________________________amb DNI_______________________  
 
com a mare/pare/tutor/a de__________________________________, autoritzo a participar en el Casal d’estiu 2021 que Serveis Educatius Mes 
Temps Lliure SL, organitza a l’escola. Que coneix tota la normativa de funcionament i la programació d’activitats que es fan dintre de l’escola i 
les sortides que es fan fora l’escola (sortides matinals, excursions de tots el dia i piscines), estan d’acord amb ella i autoritzant a què hi participi, 
poden agafar, si s’escau, transport pel seu trasllat. També certifica que totes les dades aquí especificades són correctes i fa extensiva aquesta 
autorització al trasllat del nen/a, en cas d’emergència, a un centre mèdic, i a les decisions mèdiques que siguin necessàries adoptar, sota direcció 
facultativa. També autoritza a la cessió de les dades personals de l’alumne/a, d’acord amb la llei orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de 
protecció de dades personals 
         

Signatura  del pare/mare/tutor-a 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la llei 15/1999, de 13 de desembre, 
sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge. Autoritza que el meu fill/a pugui sortir en fotografies i/o vídeosi que 
aquests puguin ser publicats a la web i a les xarxes Socials de Serveis Educatius Mes Temps Lliure SL i de l’ampa 
         

Signatura  del pare/mare/tutor-a 
 

Autoritza a què el seu fill/a surti sol del casal quan acabi l’hora matriculada  

Signatura  del pare/mare/tutor-a 

 

 

AUTORITZACIÓ DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE REBUTS 

 

En/na______________________________________________________________________________________________________Amb DNI________________________ 
(Nom, Cognom i DNI del firmant) 
 
 En representació del nen/a:_____________________________________________________________________________________________________________________  

 AUTORITZA a l’empresa Serveis Educatius Mes Temps Lliure SL amb CIF B-66608092 des de la data present en tant continuïn les relacions comercials entre ambdues parts, a efectuar 
els cobraments mitjançant rebut bancari al compte bancari especificat en la present autorització, segons ho exigeix la Llei de Serveis de Pagaments 16/2009.  
 
DADES DE L’ENTITAT BANCÀRIA  
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Nom de l’entitat bancària)  
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (Domicili de l’entitat bancària) 
  

IBAN  

Firma i segell de l’entitat bancària    Firma del pare/mare/Tutor/a 
 

 

 

 

 

 

 

 

ES      

  


