
DATES · HORARIS I PREUS DEL CASAL 

 Podeu matricular els vostres fills/es per torns de dies o pel bloc de tot el casal, en els diferents

horaris i preus.

En el cas de NO arribar al 3r tram el dia 21 de desembre, tal i com marca el departament de

Salut, la ràtio serà de 1 monitor per 6 participants i els preus seran els següents:

Preus del Casal de Nadal amb grups de 6 infants 

En el cas d’arribar al 3r tram el dia 21 de desembre, tal i com marca el departament de Salut

la ràtio serà de 1 monitor per 10 participants i els preus seran els següents:

Preus del Casal de Nadal amb grups de 10 infants 

Com a serveis esporàdics us oferim: 

QUÈ CAL TENIR EN COMPTE PER FER LA INSCRIPCIÓ? 

Dies de matriculació i forma de pagament 

 Les matriculacions es faran a través de la web: www.mestempslliure.cat. Allà trobareu

un enllaç amb tota la informació, juntament amb la fitxa d’inscripció. Cal enviar-ho per

correu electrònic a: casalmestregibert@gmail.com, abans del dimecres 16 de

desembre 2020.

 Us recordem que al Casal de Nadal no hi ha ajuts econòmics de l’Ajuntament.

 El cobrament del casal serà per remesa bancària i aquesta serà efectiva entre els dies 21-

22 de desembre en la totalitat de l’import. El Casal es realitzarà sempre i quan

arribem a un  mínim de 20 places per torn establert.

Documentació necessària  per adjuntar amb la fitxa d’inscripció

 Els fulls de matriculació omplerts amb totes les dades necessàries i signat pel pare, la

mare o el tutor/a legal o persona responsable

SETMANES 8:00 a 9:00h 8:30 a 9:00 9:00 a 13:00 9:00 a 15:00 9:00 a 17:00 

Torn de 3 dies (22-23-24 de desembre 2020) 6,10€ 3,00€ 51,30€ 87,33€ 102,91€ 

Torn de 4 dies (28-29-30-31 de desembre 2020 8,15€ 4,10€ 68,58€ 116,66€ 137,16€ 

Torn de 2 dies ( 4-5 de gener 2021) 4,10€ 2,00€ 34,30€ 58,33€ 68,58€ 

Torn de 9 dies (Tot el Casal) 17,40€ 8,60€ 143,62€ 249,20€ 293,21€ 

SETMANES 8:00 a 9:00h 8:30 a 9:00 9:00 a 13:00 9:00 a 15:00 9:00 a 17:00 

Torn de 3 dies (22-23-24 de desembre 2020) 6,10€ 3,00€ 30,80€ 52,40€ 61,75€ 

Torn de 4 dies (28-29-30-31 de desembre 2020 8,15€ 4,10€ 41,15€ 70,00€ 82,30€ 

Torn de 2 dies ( 4-5 de gener 2021) 4,10€ 2,00€ 20,58€ 35,00€ 41,15€ 

Torn de 9 dies (Tot el Casal) 17,40€ 8,60€ 88,10€ 149,90€ 176,40€ 

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  13h a 17h 10,00€ 



 Una fotografia de carnet adjunt a la inscripció

 Una fotocòpia de la targeta Sanitaria (CATSALUT) o bé l’assegurança mèdica privada.

 La fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat

 Recepta medica si s’escau

 Document de responsabilitat

Es retornarà l’import de la matriculació del Casal en el cas d’una incidència major que es 

pugui justificar. 

En el cas que el motiu sigui un confinament de grup, la part proporcional del casal que no 

s’hagi pogut realitzar la descomptarem en la quota del Casal d’estiu 2021. 

QUIN MATERIAL CAL PORTAR? 

Material a portar durant el dia a dia del Casal 

 L'alumnat d’educació infantil haurà de portar roba de recanvi el primer dia del

casal, aquesta roba es tornarà (si no s’ha utilitzat) l’últim dia que estiguin apuntats.

 Roba còmoda pel dia a dia.

 L’esmorzar (es recomana que esmorzin a casa i portin una petita peça de fruita, un

entrepà petit o unes galetes).

 Document de control de temperatura i simptomatologia COVID19.

 Cada infant haurà de portar una mascareta.

PROTOCOL COVID19 

Cada infant haurà de portar la seva mascareta de casa, la portarà posada sempre, i no 
serà necessària quan, a les activitats exteriors es pugui garantir la distància mínima de 2 metres. 
Recomanem portar una mascareta de recanvi a la motxilla.

Caldrà que cada matí abans de sortir de casa es prengui la temperatura a l’infant i s’anoti al 

document de control de temperatura i simptomatologia. 

L’entrada i la sortida al casal es farà segons el volum de participants. Mitjançant 

diferents portes. Uns dies abans rebreu per mail l’hora i la porta d’entrada assignades. Us 

demanem, si us plau, que sigueu puntuals. 

La porta per les acollides matinals sempre serà la porta del carrer Irlanda. 

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 : casalmestregibert@gmail.com)

Si en el grup de convivència establerts, es detecta algun cas positiu de la COVID-19, 

aquell infant s’haurà de quedar confinat a casa durant 14 dies i tots els infants d’aquell grup 

hauran de fer-se la prova PCR i s’hauran de quedar confinats a casa durant 10 dies, sigui 

quin sigui el resultat. 

Els grups de convivència sempre aniran amb el mateix monitor/a i tindran un material 

específic per cada grup. El material compartit entre grups es desinfectarà a l’acabar cada ús. 



QUÈ FAREM DURANT EL CASAL? 

HORA DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 DILLUNS 28 DIMARTS 29 DIMECRES 30 DIJOUS 31 DILLUNS 4 DIMARTS 5 

9:00H ARRIBADA AL CASAL 

9:30H 

Benvinguts al Casal! 

(Jocs de presentació) 

PRESENTACIÓ 

DELS PASTORETS 

Gimcana Nadalenca! 

Taller record del 

Nadal 

Guarniments arbre 

de Nadal 

Benvinguts al Casal! 

(Jocs i cançons) 

Què és el dia de Sants 

Innocents? 

Preparem la nostra 

llufa 

Un mati de jocs 

esportius Festa de l’Inflable 

AVUI ÉS CAP D’ANY 

Preparem una gran 

festa 

Benvinguts al 

Casal! 

(Jocs i cançons) 

Preparem la 

carta per al 

Patge Reial! 

LA VISITA DEL 

PATGE REIAL 

XOCOLATADA 

10:30h ESMORZAR I TEMPS LLIURE 

11:30H 

Decoració i ambientació 

nadalenca 

Preparem el nostre 

pessebre del Casal 
FEM CAGAR EL 

TIÓ 

Esports de 

cooperació 

Circuit d’obstacles i 

relleus 

Els desitjos per 

al nou any 
A les 12.00 sonaran les 

campanades, preparats? 

Jocs i dinàmiques 

d’interior 

Rua amb el patge reial 

13:00H DINAR i també donarem de menjar el Tió 

14:00H TEMPS LLIURE I JOCS 

15:00H 
Jocs dirigits  

(Grup petits) 

Jocs d’enginy 

(Grup grans) 

Tarda de racons 
Jocs i dinàmiques 

d’interior 
Jocs de taula Jocs musicals 

Relaxació i jocs 

d’interior 
Cinefòrum Nadalenc Tarda de racons Festa de cloenda i balls 

17:00H RECOLLIDA I FINS DEMÀ 



Full d’inscripció Casal de Nadal 2020-21 AFA Escola Mestre Gibert i Camins 

Dades personals del/la participant: 

Nom:______________________________________________________________________ 

Cognoms___________________________________________________________________ 

Data de naixement:______/________/__________curs actual:___________ 

Adreça:_________________________________________ 

Població:_________________________________________________________________CP:________ 

Telèfon de casa:________________________Correuelectrònic:__________________________________ 

Nom del pare/tutor:_____________________ mòbil:_________________________ Tlf Feina:__________________ 

Nom de la mare/tutora:___________________mòbil:_________________________TlfFeina:__________________ 

Té algun germà/na apuntat al casal? Si__ NO___ Nom del germà/na_______________A quina escola vas?_____________ 

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

SI        NO 

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

Forma de pagament: 
S’efectuarà el pagament per remesa bancària del 100% del casal entre els dies 21-22 de desembre 2020 

Informació sanitària: 

Malalties mésfreqüents:_______________________________________________________________________________ 

Al·lèrgies:__________________________________________________________________________________________ 

Ha de prendre algun medicament?___________________________________  Dosi:_______________________________ 

Pateix alguna disminució física i/o psíquica?_______________________________________________________________ 

Requereix alguna atenció personal d’algun monitor o vetllador?________________________________________________ 

És obligatori adjuntar: 

 La targeta sanitària (fotocòpia)

 Autorització i recomanacions mediques (si n’hi ha) del full que us adjuntem

 Carnet de vacunes (fotocòpia)

 Document de responsabilitat

FOTOGRAFIA 

SETMANES 8:00 a 9:00h 8:30 a 9:00 9:00 a 13:00 9:00 a 15:00 9:00 a 17:00 

Torn de 3 dies (22-23-24 de Desembre 2020) 

Torn de 4 dies (28-29-30-31 de Desembre 2020) 

Torn de 2dies ( 4-5 de Gener 2021) 

Torn de 9 dies (Tot el Casal) 



Autorització familiar: 

Jo__________________________________________________________________amb DNI__________________ 

com a mare/pare/tutor/a de__________________________________, autoritzo a participar en el Casal de Nadal 

2020-21 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 dins 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, podent 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, autoritzo que el 

meu fill/a pugui sortir en fotografies i/o vídeos i que aquests puguin ser publicats a la web i a les xarxes socials de 

Serveis Educatiu Mes Temps Lliure Sl 

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/a 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. 

Autorització a la difusió d’informació o comunicats de l’AFA Mestre Gibert i Camins i de l’empresa Serveis 

Educatius Més Temps Lliure SL, a través del correu electrònic o telèfon 

Responsable del tractament:______________________________________________DNI________________ 

Signatura  del pare/mare/tutor-a 

Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat. 

Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei  

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació 

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-

centres-departament.html 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html


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) 

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

IBAN ES 



 

 

 

 

Declaració responsable en relació a la situació de pandèmia generada per la Covid-

19 
 

Declaro sota la meva responsabilitat: 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Que informaré a l’entitat organitzadora de qualsevol variació de l’estat de salut 
d’en/la ...................................... compatible amb la simptomatologia Covid-
19mentreduri 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: 
 

 Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 
(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea ) o amb qualsevol altre 
quadre infecciós. 

 

 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: 
 

 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 

 



 

 

 

 
COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A L’ACOLLIDA I SEGUIMENT  

EN ACTIVITATS DE LLEURE 

 

 

S = realitzada comprovació de símptomes* en l’infant/adolescent i els seus convivents 

T = realitzada comprovació de temperatura* en l’infant/adolescent 

 

 

*Si ’infant/adolescent presenta o ha 

presentat algun símptoma o la seva 

temperatura és igual o superior a 

37.3ºC, NO podrà incorporar-se o 

haurà d’abandonar l’activitat. Tampoc 

es podrà incorporar si alguns dels seus 

convivents presenta o ha presentat 

símptomes. 

 

 

En aquest cas, cal recomanar a la 

família que acudeixi al seu centre 

d’atenció primària o que es posi en 

contacte telefònic amb el seu equip de 

pediatria o de capçalera. Fora de 

l’horari d’atenció del centre, es 

recomana que truquin al 061. 

Data 
 
Nom i cognom 
(infant) 

      

S T S T S T S T S T S T 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



 

SÍMPTOMES INFANTS 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Congestió nasal 

Mal de coll 

Mal de panxa 

Vòmits  

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular 

 

SÍMPTOMES PERSONES ADULTES 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Falta d’olfacte de gust 

Mal de coll 

Calfreds 

Vòmits  

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular 
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