CASAL D’ESTIU 2022
QUÈ CAL TENIR EN COMPTE PER FER L’ INSCRIPCIÓ?
●

Reunió Informativa
La reunió informativa tindrà lloc a l’escola el dia 11 de maig a les 16:30h

●

DiesdelCasal d’Estiu
El casal d’estiu començarà el 27 de Juny i finalitzarà el dia 29 de Juliol. Cada torn es realitzarà si arribem a un mínim de 20 places per
torn.

●

Documentació necessària que cal tenir preparada per fer la inscripció
Una fotografia de carnet del vostre fill/a
Una fotografia de la targeta Sanitària (CATSALUT)
Una fotografia del carnet de vacunes actualitzat.
Una fotografia de la recepta medica si s’escau.
Una fotografia de la fulla d’autorresponsabilitat del departament de joventut
Una fotografia de les autoritzacions

●

Dies d’inscripció online i presencials
Obrirem dies presencials d’inscripció a l’escola aquests seran: 26 d’Abril de 16:30h a 18:30h / 30 d’Abril de 11:00h a 13:00h / 11 de
maig de 17:30h a 19:00h.
Les inscripcions les obrirem del 25 d’Abril al 23 de maig a través del següent enllaç:
https://mestempslliure.typeform.com/ferreriguardia

●

Forma de pagament
Caldràpagar 20€ en concepte de reserva de la plaça en el moment de realitzar la inscripció online, aquest import serà descomptat de
la quota final del casal, la resta s’haurà de portar en efectiu el primer dia de casal quan comenci l’infant inscrit. La nit al casal i la
samarreta no tenen descompte de la beca.

●

Nit al Casal
Per tots els participants que ho desitgin farem una nit al casal, és a dir ens quedarem a dormir a l’escola la nit del 14 al 15 de Juliol,
obrirem portes a les 20h i els nens i nenes que vulguin s’hauran de portar el sopar, aquesta activitat tindrà un cost addicional de 12€.

●

Beques del casal
Les ajudes es tramitaran via telemàtica. A partir del 23 d’abril trobareu en el següent enllaç
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajutsel full d’ajut, un cop complimentat trobareu un botó d'enviar i ens arribarà directament a
nosaltres, un cop feta la revisió de que tot està correcte l’adreçarem directament a l'Ajuntament. És molt important que aquest
tràmit es faci abans del 23 de maig. Totes aquelles sol·licituds que no entrin a la nostra entitat en aquest termini seran denegades
per fora de termini. Per qualsevol dubte us podeu adreçar via telèfon 93.105.60.06 o mitjançant un correu electrònic
casalferreriguardia@gmail.com.
Cal que tingueu preparat al realitzar aquest tràmit el codi IDALU (Codi identificatiu acadèmic de l’alumne, pots consultar el teu IDALU
a través de l’enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne), al bolletí de qualificacions de
l’alumne o ve trucant a l'escola.
Un cop tingueu aquest codi ens haureu de trucar al 931056006 en horari de 10h a 14h, un cop ens truqueu us facilitarem un codi que
generarem a través de l'aplicatiu de la campanya de vacances que juntament amb el Codi d'activitat que teniu anotat més endavant
podreu fer el tràmit per sol·licitar la beca. Us recordem que els dies becats en casal d’estiu són un màxim de 10 dies i segons
ingressos familiars serà becat un 90%, un 60% o un 30% dels 10 dies, mai es beca el 100% del casal.

CODI DE BECA: 080326CAS01
●

Vetlladors
Les famílies que hagin de demanar un monitor de suport ho hauran de notificar directament al correu electrònic
casalferreriguardia@gmail.com o els dies presencials d’inscripció allà se’ls indicarà els tràmits que s’han de fer i la documentació que
cal enviar. El període és del 27 d’abril al 27 de Maig.

●

Normativa de cancel·lació
Si la família anul·la la inscripció 15 dies abans de començar el casal es retornarà un 50% de l'import pagat, si ho fa passat aquests 15
dies no es retornarà res, sempre i quan sigui una causa justificada major.
En el cas de que no es pugui portar a terme l’activitat per causes ocasiones per la covid-19, ja sigui per confinament del grup, per
casos positius en monitors o infants, la devolució de l'import serà del 100% en setmanes senceres.
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QUIN MATERIAL CAL PORTAR?
Material necessari per les excursions

Material per la nit al 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)
Banyador, xancletes i tovallola el dia de l’
excursió de tot el dia

Material a portar el dia a dia del casal

Sopar i beguda
Pijama
Necesser amb estris d’higiene personal
Roba de recanvi
Sac de dormir
Màrfega
Llanterna
Infantil: Es recomana el seu peluix preferit.

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 posat

DATES · HORARI I PREU DEL CASAL
●
●

Podeu matricular els vostres fills/es per setmanes des del 27 de Juny al 29 de Juliol 2022, en els diferents horaris i
preus.
Aquests preus son segons ràtio establerta pel departament de joventut decret 267/2016

SETMANES

8:00 a 9:00h

9:00 a 13:00

9:00 a 15:00 (amb dinar) 9:00 a 17:00 (amb dinar)

Del 27 de juny a l’1 de juliol

10,00 €

42,00 €

72,00€

88,00 €

Del 4 al 8 de juliol

10,00 €

57,00 €

87,00€

103,00 €

De l’11 al 15 de juliol

10,00 €

42,00 €

72,00€

88,00 €

Del 18 al 22 de juliol

10,00 €

42,00 €

72,00€

88,00 €

Del 25 al 29 de juliol

10,00 €

42,00 €

72,00€

88,00 €

●

Com a serveis esporàdics us oferim:

●

La setmana del 4 al 8 de Juliol realitzarem una sortida de tot el dia en autocar amb horari de 9h a 17h a la casa de colònies de la
Censada a Santa Margarida de Montbui

1 dia acollida matinal 8:00h a 9:00h
1 dia de servei de menjador 13h a 15h
1 dia de servei de menjador 13h a 17h
Nit al Casal (14 de Juliol NO inclou sopar)
Samarreta del casal

3,00 €
12,00 €
20,00€
12,00€
4,00€
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AUTORITZACIÓ FAMILIAR
Jo__________________________________________________________________________________amb DNI_______________________
com a mare/pare/tutor/a de__________________________________, autoritzo a participar en el Casal d’estiu 2022 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), 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

El derecho a la propiaimagenestáreconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propiaimagen y por la LeyOrgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Por ello, la
dirección de SERVEIS EDUCATIUS MES TEMPS LLIURE SL pide el consentimiento para poder publicar imágenes en las cualesaparezcansus
clientes, individualmente o en grupo, durante la realización de diferenteseventos y actividades de la empresa.
Dichasimágenespasarán a formar parte de un fichero de datos el tratamiento del cual es responsabilidad de SERVEIS EDUCATIUS MES TEMPS
LLIURE SL. Ustedpodráejercersusderechos de Acceso, Rectificación, Cancelación - Supresión, Oposición, Limitación de Tratamiento y
Portabilidad de los Datosdirigiéndose a SERVEIS EDUCATIUS MES TEMPS LLIURE SL en la dirección carrerCòrsega, 438 local, 08037, Barcelona o
por correoelectrónico a dpd@octalia.es.

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

No deixarem marxar cap alumne sol a casa sense aquesta autorització signada. Serveis Educatius Mes Temps Lliure SL no es fa responsable
de qualsevol incident sofert un cop el participant sigui fora de l’escola.
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Declaració responsable en relació a la situació de pandèmia generada per la Covid-19
Declaro sota la meva responsabilitat:
ο Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les
circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament
de
l’activitat d’educació en el lleure en la que en/la
participa. Així mateix, entenc que
l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències
que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.
ο Que he sigut informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions
necessàries que poden haver-se de dur a terme si apareix un cas d’un menor d’edat amb
simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
ο Que m’encarrego d’aportar les quantitat necessària de mascaretes
per en/la
...................................... pels dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equip de
dirigents.
ο Que informaré a l’entitat organitzadora de qualsevol variació de l’estat de salut d’en/la
compatible amb la simptomatologia Covid-19mentre
duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.
Finalment,

que amb caràcter
previ a la realització de
compleix els requisits de salut següents:

l’activitat, en/la

ο Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificulta
respiratòria, malestar, diarrea ) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
ο No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o
amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització
de l’activitat.
Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per la Covid-19:
ο Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva
participació en l’activitat.
Nom i cognoms, DNI i signatura pare/mare o tutor/tutora

Data i localitat

