
CASAL PRE-JOVES 2022 
 

DOCUMENTACIÓ PER LES FAMÍLIES 

Aquesta circular va dirigida per inscriure al casal pre-joves alumnes nascuts entre els anys 2012 i 2013 ambdós inclosos 

QUÈ CAL TENIR EN COMPTE ABANS DE FER LA INSCRIPCIÓ? 

● Dates i torns del casal d’estiu 
 
Primer setmana: Del 27 de juny a l’1 de juliol Segona setmana: Del 4 al 8 de juliol 
Tercera setmana: De l’11 al 15 de juliol Quarta setmana: Del 18 al 22 de juliol 
Cinquena setmana: Del 25 al 29  de juliol  
 

● Preus per setmana segons modalitat horària 
                      Preus per Setmana 

Servei d’acollida en horari de 8:00h a 9:00h  10,00€ 

Servei d’acollida en horari de 8:30h a 9:00h 5,00€ 

Horari de 9:00h a 13:00h(Sense dinar) 80,00€ 

Horari de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h (Sense dinar) 103,00€ 

Horari de 9:00h a 15:00h(Amb dinar) 123,00€ 

Horari de 9:00h a 17:00h(Amb dinar) 130,00€ 

 
Descomptes del 5% a la inscripció menor de segons germans/es, i un descompte del 5% no acumulable a famílies monoparentals o nombroses. 
 

● Preus de serveis esporàdics 
          Preus per dia 

Dia d’acollida matinal 8:00h a 9:00h 3,00€ 

Dia de servei de menjador en horari de 13:00h a 15:00h 10,00€ 

Dia de servei de menjador + tarda en horari de 13:00h a 17:00h 15,00€ 

Nit de colònies (14 al 15 de juliol) 25,00€ 

 
Els àpats es cuinen en format càtering, hi haurà disponibilitat de diferents menús segons necessitats, recordeu indicar-ho a la inscripció en cas 
que així sigui. En el cas d’un servei extra cal notificar-ho al mateix dia abans de les 9:00h al mateix centre i pagar-ho al moment.  
 

● Dies de matriculació 
El termini de les matriculacions al casal seran del 23 d’abril al 24 de maig. Establirem dins d’aquest període 2 dies presencials a l’escola que 
seran el dia 3 de maig de 16:30h a 18:30h i el dia 14 de maig en horari de 10:00h a 12:00h i el dia per tal  de fer un recolzament a les famílies 
que ho necessitin.  Per fer efectiva la inscripció cal que entreu en el següent enllaç: https://mestempslliure.typeform.com/fedacprejoves 
 

 Reunió informativa: 
La reunió informativa serà de manera presencial a l’escola el dia 21 d’abril a les 19:00h . 
 
 

● Documentació necessària que cal tenir preparat en format PDF o JPG  per fer la matrícula 
Una fotografia de l’infant mida carnet. 
Una fotografia de la targeta Sanitària (CATSALUT). 
Una fotografia del carnet de vacunes actualitzat. 
Una fotografia de la recepta mèdica, si s’escau. 
Una fotografia del document de família nombrosa o monoparental, si s’escau. 
Aquesta documentació caldrà adjuntar-la a l’aplicatiu un cop estiguem fent la inscripció 
 

● Condicions de matriculació 
Les inscripcions s’han de realitzar dins el termini marcat de les dates d’inscripció. 
El casal es poden inscriure infants que hagin cursat 3r i 4t de primària. 
Un cop hagi començat el casal no admetrem cap inscripció nova. 
Els torns a contractar és per setmanes senceres. 
 

● Canvis o ampliacions de les inscripcions 
Les famílies inscrites al casal poden allargar torns i horaris, cal comunicar-ho el més aviat possible a través del correu electrònic, aquesta 
ampliació serà possible si la ràtio del grup ho permet, en un màxim de 24 hores es donarà una resposta. 
Les inscripcions rebudes han d’estar degudament complimentades i amb la documentació firmada i adjunta. 
No obrirem un torn horari en el cas de no arribar 20 infants inscrits, es comunicaria a les famílies 15 dies del inici d’aquest a través del correu 
electrònic. 
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● Forma de pagament i devolucions 
Les famílies que demanen beca del casal d’estiu a l’ajuntament de Barcelona no hauran de pagar res fins a saber l’import adjudicat. La resta de 
famílies que no demanin aquest ajut hauran de pagar el 50% en el moment de formalitzar la inscripció. El segon pagament es farà la setmana 
del 6 al 10 de juny mitjançant una domiciliació bancària i és on s’aplicarà els descomptes del 5% als segons germans i a les famílies 
monoparentals i nombroses , en aquest segon cobrament també passarem els imports de les famílies becades descomptant el import becat. La 
nit de colònies no té cap descompte addicional. 
Aquells rebuts que siguin retornats o impagats significarà la baixa de la plaça. 
Qualsevol inscripció fora de termini que acabi sent acceptada es cobrarà el 100% del import. 
Les ampliacions puntuals o allargaments de torn s’haurà de portar en un sobre en efectiu amb el nom de l’Infant i el curs i entregar al 
director/a del casal. 
En el cas d’una anul·lació del casal o d’algun dels seus torns i horaris per part de Més temps Lliure es retornarà el 100% del import cobrat. 
Si alguna família realitza la inscripció i no acaba assistint al casal perdrà el dret a torn i no se li realitzarà la devolució del import tampoc podrà 
canviar els horaris i torns indicats inicialment a la inscripció. 
Si alguna família anul·la la inscripció o algun dels torns per causes majors que es puguin justificar ho haurà de comunicar per correu electrònic 
adjuntant el justificant pertinent, aquesta devolució sempre serà del 100% de setmanes senceres. 
En el cas que hi hagi un confinament de grup, Més temps lliure farà la devolució del 100% de les setmanes senceres i no dels dies solts. 
 

● Comunicació amb les famílies 
Uns dies abans de començar el casal rebreu un mail amb les programacions setmanals, el menú i altres informacions d’interès. Per qualsevol 
consulta us podeu adreçar al mail fedachortaprejoves@gmail.com 
 

● Nit de colònies 
Per tots els inscrits al casal i interessats es realitzarà la nit de colònies. Aquesta serà la nit del 14-15 de juliol. Es realitzarà a la casa de colònies 
de la Censada Santa Margarida de Montbui https://www.lacensada.com/ 
Els inscrits en horari de 9h a 13h hauran de portar el dinar, la resta d’àpats estan coberts per tots els participants. L’Anada i la tornada serà en 
autocar.  
 
 

● 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 
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 fedachortaprejoves@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 L’ACTIVITAT: 070326CAS01  
 

 

● Monitoratge de suport, vetlladors/es 
Les famílies que hagin de sol·licitar una persona de suport/vetllador ho hauran de notificar directament al correu electrònic 
fedachortaprejoves@gmail.com Allà se’ls indicarà els tràmits que s’han de fer i la documentació que cal enviar. Dates del tràmit del 27 d’abril 
al 27 de maig. El màxim de setmanes que es dona aquesta ajuda és de 4 setmanes, caldrà tenir còpia del certificat oficial de discapacitat on 
aparegui el grau de disminució. 
Si Més temps lliure considera que un infant requereix d’un monitor de suport i la família no ho ha sol·licitat o comunicat a Més temps lliure no 
podrà participar al casal ja que no podrem garantir una bona atenció a l’infant. 
 

● Normativa Covid-19 
No es permet l’entrada de famílies al centre. 
Cal adjuntar en el moment de fer l’inscripció el calendari vacunal actualitzat. 
Mantindrem les aules interiors ventilades sempre, i ens rentarem les mans de manera constant sobretot abans i després d’esmorzar i abans i 
després de dinar, així com al acabar els tallers manuals. 
En el cas de possible simptomatologia relacionada amb la COVID-19, és necessari anar al CAP i informar en tot moment via telèfon o mail a 
l’equip del casal. 93 105 60 06 o : fedachortaprejoves@gmail.com 
Serà molt important que tots els infants tinguin signada la fulla d’autorresponsabilitat que ens facilita la direcció general de Joventut. 

 
(Aquesta normativa serà actualitzada per el departament de joventut a mitjans de juny, un cop establerta aquesta normativa us farem 

arribar un comunicat per correu electrònic). 
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QUIN MATERIAL CAL PORTAR?  
 

Material necessari per les excursions Material a portar per al dia a dia del casal Material a portar a la nit de colònies 

Motxilla de 2 nanses 
Gorra 
Calçat esportiu 
Esmorzar 
Cantimplora 
Protecció solar (Es recomana la 
primera capa feta des de casa) 
Els alumnes que no es quedin a 
dinar, hauran de portar el menjar 
de casa 
Mascareta de recanvi amb el nom 

Banyador, xancletes, gorra i crema 
solar (dies de jocs d’aigua) 
L’esmorzar (es recomana que esmorzin 
a casa)que portin alguna cosa lleugera 
Mascareta amb el nom 

Cal porta el dinar els alumnes de 9-13h  
Sac de dormir 
Màrfega  
Pijama 
Necesser amb estris personals 
Roba de recanvi 
Llanterna 
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Autorització familiar 
 

Autoritzo a participar en el Casal d’estiu 2022 que Serveis Educatius Més Temps Lliure SL organitza a l’escola. Que coneix tota la normativa de 
funcionament i la programació d’activitats que es fan dins de l’escola i les sortides que es fan fora l’escola (sortides matinals, excursions de tot 
el dia), estant d’acord amb ella i autoritzant a què hi participi, poden agafar, si s’escau, transport pel seu trasllat públic o privat. 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. 
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades Personals, us comuniquem que amb la 
signatura del present document, vostè atorga el seu consentiment explícit perquè les dades que ens faciliti s'incorporin i siguin tractats en 
fitxers sota la responsabilitat de SERVEIS EDUCATIUS MÉS TEMPS LLIURE SL amb CIF B66608092 i domicili a carrer Còrsega, 438 local, 08037, 
Barcelona, per tal de poder prestar-li els serveis contractats, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l'activitat de 
l'Empresa i els seus serveis, i són cancel·lats després del compliment del període establert legalment. 
Les dades facilitades podran ser comunicades en cas necessari a administracions públiques i qualsevol altra entitat encarregada de tractament 
per poder complir amb els serveis contractats. 
SERVEIS EDUCATIUS MÉS TEMPS LLIURE SL es compromet a tractar les seves dades d'acord amb la legislació vigent i a no comunicar o cedir 
aquesta informació a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la prestació dels serveis 
contractats tal com s'indica a el paràgraf anterior. 
La renúncia a autoritzar aquest tractament comportaria la impossibilitat de complir amb els serveis a què es refereix aquest contracte. 
Així mateix, us informem de la possibilitat que teniu d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i 
portabilitat mitjançant escrit dirigit a SERVEIS EDUCATIUS MÉS TEMPS LLIURE SL o bé al correu electrònic dpd@octalia.es. 

SERVEIS EDUCATIUS MÉS TEMPS LLIURE SL posa en coneixement les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades de l'empresa, tant el 
telèfon 930 107 160 com el correu electrònic info@octalia.es.    

      Signatura  del pare/mare/tutor-a 

 

 

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la 
intimitat personal i familiar i la pròpia imatge i per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per això, la direcció de SERVEIS 
EDUCATIUS MÉS TEMPS LLIURE SL demana el consentiment per poder publicar imatges on apareguin els seus clients, individualment o en grup, 
durant la realització de diferents esdeveniments i activitats de l'empresa. 
Aquestes imatges passaran a formar part d’un fitxer de dades el tractament del qual és responsabilitat de SERVEIS EDUCATIUS MÉS TEMPS 
LLIURE SL. Vostè podrà exercir els seus drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació - Supressió, Oposició, Limitació de Tractament i Portabilitat de 
les Dades dirigint-se a SERVEIS EDUCATIUS MÉS TEMPS LLIURE SL a l'adreça carrer Còrsega, 438 local, 08037, Barcelona o per correu electrònic 
a dpd@octalia.es.        

Signatura  del pare/mare/tutor-a 

 

Autoritzo a que el meu fill/a surti sol del casal quan acabi l’hora matriculada  

Signatura  del pare/mare/tutor-a 
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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 Més 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      
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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 l’activitat, en/la
 compleix els requisits de salut següents: 

 
ο Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 

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 
 


