
CASAL D’ESTIU 2022 
 

 

QUÈ CAL TENIR EN COMPTE PER FER L’ INSCRIPCIÓ? 

 Reunió Informativa  
Per totes aquelles famílies interessades realitzarem una reunió online el dia 25 d’Abril a les 18h en el següent enllaç de meet: 
https://meet.google.com/hju-pxfw-hod 
 

 Dies de matriculació 
Les inscripcions s’obriran el dia25 d’Abril fins el 6 de maig podeu realitzar la inscripció a través del següent enllaç: 
https://mestempslliure.typeform.com/escolamarianao 
 

 Dies del Casal d’Estiu 
El casal d’estiu començarà el 27 de Juny de 2022 i finalitzarà el dia 29 de Juliol de 2022. 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 de l’infant. 
Una fotografia de la targeta Sanitaria (CATSALUT) o bé l’assegurança medica privada. 
Una fotografia del carnet de vacunes actualitzat. 
Una fotografia de la recepta medica si s’escau. 
Una fotografia fulla d’autorresponsabilitat departament de joventut 
Una fotografia de la fulla d’autoritzacions 
 

 Forma de pagament 
En el moment de realitzar la inscripció caldrà fer un pagament del 50% del total del servei contractat del Casal i la setmana del 6 de 
junypassarem la resta de l’import per domiciliació bancària. Les famílies amb més de dos germans que facin més de dues setmanes 
de casal tindran tres pagaments, el segon serà la setmana del 6 de juny i el tercer la setmana de 27 de juny.Aquells rebuts que siguin 
retornats se’ls hi aplicarà un cost addicional de 5€ en concepte de despeses bancàries. 
 

 Sortides 
Realitzarem dues sortides amb autocar de tot el dia durant el casal  la resta seran sortides a peu pels voltants de l’escola. 
 

 Samarreta del Casal 
Incorporem la samarreta del casal pels dies de sortida i/o piscina, caldrà que ens indiqueu durant la inscripció la talla que necessiteu, 
aquesta samarreta tindrà un cost de addicional de 4€ 
 

 Nit del casal  
La nit del 14 al 15 de juliol realitzarem la nit del casal amb tots els infants inscrits que estiguin interessats. La nit del casal tindrà un 
cost apart de 12€ per infant. Aquest import inclou el servei de monitors/es i l’esmorzar del mati següent. Cal portar el sopar de casa.  
Aquest suplement es cobrarà de manera integra en el segon cobrament ja que estem pendents de l’autorització de l’ajuntament i 
el departament de Salut.  
 

 Piscina Setmanal 
Un cop a la setmana amb autocar anirem a la piscina Municipal del CEM Papiolaquell 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 i atenció a les famílies 
Per qualsevol dubte o aclariment obrim un correu electrònic exclusiu per a totes les famílies casalmarianao@gmail.com 
 

 Política de cancel·lació 
En el cas que hi hagi una anul·lació de la inscripció 15 dies abans de començar el casal i no sigui justificada hi haurà el retorn del 50% 
cobrat fins llavors, si és justificada del 100%. Si la causa és derivada per la covid-19, ja sigui un confinament de grup, contacte estret 
o per monitor/a, es retornarà un 100% en setmanes senceres. 
 

 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 P3 
 Un cop hagi començat el casal no admetrem cap inscripció nova. 
 Els torns a contractar és per setmanes senceres 
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QUIN MATERIAL CAL PORTAR?  

 

DATES · HORARI I PREU DEL CASAL 

 Podeu matricular els vostres fills/es per setmanes des del  27 de Juny al 29 de Juliol, en els diferents horaris i preus.  
 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, samarreta o acollida no aplicarem aquest descompte. 
 

 Inscripcions obertes del 25 d’Abril al 6 de maig 

 

 Com a serveis esporàdics us oferim: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 
 

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 27 de juny al’1 de Juliol 10,00€ 
 

5,00€ 66,00€ 
 

96,00€ 106,00€ 

Del 4 al 8 de Juliol 10,00€ 
 

5,00€ 66,00€ 
 

96,00€ 106,00€ 

Del’11  al 15 de Juliol 10,00€ 
 

5,00€ 66,00€ 
 

96,00€ 106,00€ 

Del 18 al 22 de Juliol 10,00€ 
 

5,00€ 66,00€ 
 

96,00€ 106,00€ 

Del 25 al 29 de Juliol 10,00€ 
 

5,00€ 66,00€ 
 

96,00€ 106,00€ 

Preu Tot el casal del 27 de juny al 29 de 
Juliol 47,60€ 

 
 

23,80€ 314,30€ 

 
 

457,15€ 504,75€ 

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 14h a 16:30h 20,00 € 
Samarreta del casal 4,00€ 
Nit del casal  12,00€ 
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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. 

         

Signatura  del pare/mare/tutor-a 

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 
 

Autoritza a què el seu 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 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      
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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 caràcterprevialarealitzaciódel’activitat, en/lacompleix 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 
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Data i localitat 

 


