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INTRODUCCIÓ 
 

La situació actual que ens ha tocat viure tindrà efectes considerables en la ciutadania, 

efectes que no som capaços de definir i quantificar donada la incertesa constant en la 

que ens trobem, però caldrà redefinir projectes i dinàmiques que fins ara hem 

desenvolupat tenint en compte aquestes conseqüències, fer una revisió interna dels 

plantejaments anteriors i més que mai, tenir una mirada on la justícia social sigui l’eix 

de les nostres accions, amb l’objectiu d’assolir una societat més igualitària i on ningú 

quedi exclòs. 

 

Un dels primers reptes que caldrà afrontar és el desconfinament dels infants i joves i 

quin model de proposta d’activitats d’estiu desenvolupem per assolir una veritable 

equitat. A Sant Cugat, i a tot arreu del país, les activitats d’estiu no deixen de ser un dels 

àmbits que implica desigualtats entre la infància, i més bretxa social genera. Fins ara 

aquestes activitats han estat una opció dins del període de vacances, però segurament 

aquest estiu, més que una opció, poden ser una necessitat per retrobar la socialització 

de tots els  infants que han format part d’aquest confinament. És en aquest sentit que 

les entitats i empreses promotores tenim una responsabilitat social davant d’aquest 

repte per reformular allò que fins ara hem projectat i ens ha funcionat. I potser és una 

oportunitat per replantejar-nos quin model d’activitats d’estiu hem de proposar d’ara 

en endavant a la ciutadania perquè aquest sigui més inclusiu. El repte, però, el tenim 

aquest estiu 2020, i és en aquest repte que ens centrarem. 

   

Sant Cugat és una de les ciutats catalanes amb una renda mitjana més alta, fet que ha 

creat al llarg del temps un imaginari irreal, és habitual que quan dius que ets de Sant 

Cugat, la gent l’associï amb riquesa. Tanmateix, és la segona amb més desigualtats. 

Aquesta és una realitat que fa temps que ens fa reflexionar sobre quin és el paper que 

tenim les promotores d’activitats d’estiu en aquesta reproducció de desigualtats. 

 

Cal posar en valor que darrere d’aquesta proposta hi ha multiplicitat d’associacions, 

entitats, organitzacions, plataformes i empreses, que cadascuna des del seu rol i tasques 



a desenvolupar, en major o menor mesura, estan dedicant temps i esforços a 

desenvolupar una proposta tot i les dificultats organitzatives, logístiques, de seguretat i 

pedagògiques que implica organitzar qualsevol activitat aquest estiu. Aquest fet aporta 

un valor afegit a la implicació de tots aquests agents en el projecte, pel que cal el 

reconeixement per treballar, més que per un projecte, per Sant Cugat, implicant-se com 

a societat civil  a cercar propostes i respostes a la situació actual. 

Sabem fermament que amb les campanyes d’estiu no assolim l’equitat i la 

universalització d’aquestes activitats, ja que entre les que poden pagar i les famílies que 

reben ajuts per la seva situació de vulnerabilitat, hi ha un segment de població 

invisibilitzada que no forma part d’aquests dos nivells i que com a màxim, amb grans 

esforços, han pogut fer una o dues setmanes de casals perquè creien en el projecte. 

Durant aquests anys, la dinàmica de les famílies a l’estiu era fer casals i/o colònies i 

combinar-s’ho amb setmanes o quinzenes de vacances, alternant les dels progenitors 

per poder organitzar-se l’estiu. Això potser ha estat vàlid quan hem viscut dins de la 

“normalitat”, dinàmica que s’ha trencat inevitablement amb la crisi actual.  

Aquesta és una proposta que aglutina a diferents agents, implicats amb el canvi i la 

transformació social, I que per primera vegada s’agrupen des de l’acció comunitària I 

la cooperació per donar una resposta a infants, joves I famílies davant l’escenari incert 

que afrontem. Un proposta que aglutina a entitats I agrupacions compromeses I 

identificades amb el seu entorn I que s’estimen Sant Cugat. 

Considerem que aquest estiu, i potser és una lliçó per la societat que ens espera un cop 

passada la crisi, és la de provocar un canvi de mirada, complementant les ajudes a 

persones en  risc d’exclusió amb la socialització de les propostes d’estiu, amb la intenció 

d’arribar a la veritable equitat i igualtat d’oportunitats, i els principis de la justícia social.  

  



 OBJECTIUS de la proposta de casals d’estiu 2020 a les escoles 

 

Fer una proposta molt més econòmica que el que ha estat fins ara, que no exclogui a 

ningú, sigui realment equitativa i universal. Ja no entenem la campanya d’estiu com un 

complement, sinó com una necessitat educativa i social.  

 

Oferir una campanya que inclogui tot el període estival, inclòs el mes d’agost. 

 

 Generar més ocupació en el sector del lleure, a les entitats gestores i a les diverses 

entitats locals que s’hi vinculin, especialment les que ja desenvolupen projectes dins del 

món escolar i aquelles entitats del teixit associatiu de Sant Cugat.  

 
 

 Plantejar una proposta molt diversa, que desenvolupi totes les competències, i 

inclogui activitats vinculades al currículum escolar, des de la mirada del lleure educatiu, 

amb la mirada sempre transversal en tota acció de la sostenibilitat, la ciutadania global, 

la igualtat de gènere,  

la convivència, l’autonomia i la participació. La diversitat de propostes ha d’ajudar a 

viure un  

estiu més enriquidor als infants. 

Agrupar a totes les AFES i direccions de les escoles públiques del municipi al voltant 

d’un únic projecte, replicat a cadascuna de les escoles. 

 

Prioritzar en la inscripció als infants en situació de vulnerabilitat i els infants amb NEE. 

 

Desenvolupar una àmplia xarxa entre diverses entitats i empreses que oferim 

activitats d’estiu, i qualsevol entitat de diferents àmbits del teixit associatiu (cultural, 

esportiu, artístic, etc.). Unir-nos al voltant d’un mateix projecte i demostrar que junts/es 

podem oferir el millor estiu als infants de Sant Cugat.  

 Obrir les escoles i les seves instal·lacions a l’entorn, perquè les diverses entitats 

puguin ser acollides en els centre educatius per desenvolupar les seves activitats, 

facilitant que la ciutat no es vegi saturada i superada per la demanda d’espais 

municipals. 

 Donar resposta social des del lleure a les famílies i infants després de mesos de 



confinament. 

 Complir i adaptar la proposta a les normatives i protocols derivades de la COVID-19. 

S’hi han vinculat al projecte les següents entitats, organitzacions, plataformes i 

empreses de la ciutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 AIRE 

2 BASTONERS DE SANT CUGAT 

3 COORDINADORA D’AFES DE SANT CUGAT 

4 COORDINADORA D’ENTITATS ESPORTIVES DE SANT CUGAT 

5 CLUB GIMNÀSTICA ARTÍSTICA SANT CUGAT 

6 CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA I ESTÈTICA SANT CUGAT 

7 CLUB HANDBOL SANT CUGAT 

8 CLUB KARATE SANT CUGAT 

9 CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 

10 CLUB VOLEIBOL SANT CUGAT 

11 ESCOLES COEDUCATIVES SANT CUGAT 

12 ESBART SANT CUGAT 

13 ESCOLA DE HIP HOP SANT CUGAT 

14 ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL SANT CUGAT 

15 EXPLORADORS EMOCIONALS 

16 FUNDACIÓ CÍVICA ORENETA DEL VALLÈS 

17 FUTBOL SALA SANT CUGAT 

18 GRUP DE DIRECCIONS DE LES ESCOLES PÚBLIQUES SANT CUGAT 

19 GRUP MEDITERRÀNIA 

20 HELEN DORON 

21 LA BATUESCOLA 

22 LEARNING S COOL 

23 MaB LANGUAGES 

24 MARRÓ ESPAI 

25 MIMO CHISPA 

26 OLIMPYC FLORESTA FUTBOL SALA 

27 PAIDOS-Fundesplai 

28 smARTions 

29 TALLERS DE TEATRE SILVIA SERVAN DE LA UNIÓ SANTCUGATENCA 

30 TBKids 

31 KATIA 

32 UNIÓ CICLISTA SANT CUGAT 

33 UESC (UNIÓ ESPORTIVA SANT CUGAT) 

34 VOSTRA CUINA SL 



 ESTRUCTURA BASE dels casals d’estiu 2020 a les escoles 

  

Proposta adreçada a les 12 escoles públiques de Sant Cugat. 

Activitats d’estiu pels mesos de juliol  i agost. 

PLACES 
 

Places limitades per cada centre educatiu: 120 places setmanals el mes de juliol i 80 

el mes d’agost(en algunes escoles aquest aforament dependrà de la seva capacitat 

màxima en funció dels espais disponibles i les possibles obres als centres educatius) 

Mes de juliol 

- Escoles Collserola, Gerbert d’Orlhac, Ferran i Clua, Turó de Can Mates, Joan 

Maragall, Pi d’en Xandri, Pins del Vallès, l’Olivera, Catalunya, Ciutat d’Alba: 

 120 places 

30 places casal de lleure P3-P4 – 3 grups de convivència 

20 places casal de lleure P5 a 2n- 2 grups de convivència 

10 places casal de lleure 3r a 6è 1 grup de convivència 

60 places de campus temàtics d’edats compreses entre P3 i 6è (dues per a 

cada franja d’edat aproximadament)- 6 grups de convivència 

Total places als 10 centres: 1200 places setmanals 

- Escola la Mirada 

 80 places 

20 places P3 (2 grups de convivència) 

20 places P4 (2 grups de convivència) 

10 places P5 (1 grup de convivència) 

10 places 1r (1 grup de convivència) 

10 places temàtic P3-P4 (1 grup de convivència) 

10 places temàtic P5-1r (1 grup de convivència) 

- Escola la Floresta 

 90 places 

20 places P3-P4 (2 grups de convivència) 

20 places P5 a 2n (2 grups de convivència) 



10 places 3r a 6è (1 grup de convivència) 

30 places de campus temàtics d’edats compreses entre P3 i 6è (una per a 

cada franja d’edat aproximadament)- 3 grups de convivència 

 

 

 

Mes d’agost  

*Aquest mes en funció de les inscripcions els casals s’agruparien en algunes escoles 

segons criteris de proximitat. 

- Escoles Collserola, Gerbert d’Orlhac, Ferran i Clua, Joan Maragall, Turó de Can 

Mates, Pi d’en Xandri, l’Olivera, Catalunya, Ciutat d’Alba: 

 80 places 

20 places P3-P4 (2 grups de convivència) 

20 places P5 a 2n (2 grups de convivència) 

10 places 3r a 6è (1 grup de convivència) 

30 places de campus temàtics d’edats compreses entre P3 i 6è (una per a 

cada franja d’edat aproximadament)- 3 grups de convivència 

 Total places als 9 centres: 720 places setmanals 

- Escola la Floresta 

 40 places 

10 places P3-P4 (1 grups de convivència) 

10 places P5 a 2n (1 grups de convivència) 

10 places 3r a 6è (1 grup de convivència) 

10 places de campus temàtics d’edats compreses entre P3 i 6è (1 grup de 

convivència) 

 

 

 

Inscripcions per torns setmanals 

Dos horaris, de 8:30h a 13:30h, sense dinar i de 8:30h a 16h amb dinar inclòs. 

Acollida matinal opcional de 7:45h a 8:30h amb un màxim de 30 places i tres grups 

de convivència, amb límit d’entrada a les 8:05h.   

Total places mes de juliol a les 12 escoles  

(5 setmanes) 

6950  

Total places mes d’agost a les 12 escoles  

(4 setmanes) 

 3040 



Entrades i sortides esglaonades: de 8:30h a 9h, de 13h a 13:30h, sense dinar i de 

15:30h a 16h amb dinar inclòs. 

Una graella d’activitats que combina una proposta troncal de casal de P3 a 6è de 

lleure educatiu (per agrupacions d’edat) amb casals i campus temàtics de les entitats de 

diferents àmbits (artístic, esportiu, cultural, idiomes...), també per agrupacions d’edat. 

Desenvolupar la proposta per començar l’1 de juliol, sempre que Sant Cugat estigui 

en la fase 3.  

PERSONAL 
Previsió de personal  

ESCOLA JULIOL SETMANAL AGOST SETMANAL 

CAN MATES Coordinació de centre alliberada 

3 suport logístic 

6 educadors/es de lleure 

6 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 

Coordinació de centre alliberada 

2 suport logístic 

3 educadors/es de lleure 

3 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 

CATALUNYA Coordinació de centre alliberada 

3 suport logístic 

6 educadors/es de lleure 

6 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 

Coordinació de centre alliberada 

2 suport logístic 

3 educadors/es de lleure 

3 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 

CIUTAT D’ALBA Coordinació de centre alliberada 

3 suport logístic 

6 educadors/es de lleure 

6 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 

Coordinació de centre alliberada 

2 suport logístic 

3 educadors/es de lleure 

3 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 

COLLSEROLA Coordinació de centre alliberada 

3 suport logístic 

6 educadors/es de lleure 

6 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 

Coordinació de centre alliberada 

2 suport logístic 

3 educadors/es de lleure 

3 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 

FERRAN I CLUA Coordinació de centre alliberada 

3 suport logístic 

6 educadors/es de lleure 

6 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 

Coordinació de centre alliberada 

2 suport logístic 

3 educadors/es de lleure 

3 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 



GERBERT D’ORLHAC Coordinació de centre alliberada 

3 suport logístic 

6 educadors/es de lleure 

6 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 

Coordinació de centre alliberada 

2 suport logístic 

3 educadors/es de lleure 

3 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 

JOAN MARAGALL Coordinació de centre alliberada 

3 suport logístic 

6 educadors/es de lleure 

6 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 

Coordinació de centre alliberada 

2 suport logístic 

3 educadors/es de lleure 

3 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 

LA FLORESTA Coordinació de centre alliberada 

2 suport logístic 

5 educadors/es de lleure 

2 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 

Coordinació de centre-suport logístic 

2 educadors/es de lleure 

2 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 

 

LA MIRADA Coordinació de centre alliberada 

2 suport logístic 

6 educadors/es de lleure 

2 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 

 

L’OLIVERA Coordinació de centre alliberada 

3 suport logístic 

6 educadors/es de lleure 

6 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 

Coordinació de centre alliberada 

2 suport logístic 

3 educadors/es de lleure 

3 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 

PI D’EN XANDRI Coordinació de centre alliberada 

3 suport logístic 

6 educadors/es de lleure 

6 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 

Coordinació de centre alliberada 

2 suport logístic 

3 educadors/es de lleure 

3 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 

PINS DEL VALLÈS Coordinació de centre alliberada 

3 suport logístic 

6 educadors/es de lleure 

6 educadors/es entitats 

Vetlladors/es 

 

 

Proposta universal de lleure a totes les escoles, idèntica en continguts i aplicació en 



els diferents torns setmanals.  

Proposta de casal i campus temàtics en horari de matí, que s’apliquen a totes les 

escoles, però de manera rotatòria als diferents centres educatius. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Horaris base genèrics (variables els dies de sortides a la natura i entorns).  

P3 a 2n 

8:30h a 9h: entrada esglaonada i registre de temperatures. 

Recordatori protocols. 

9h a 10:30: Activitat 1 

10:30h a 10:45h: Esmorzar 

10:30h a 12h: Activitat 2 

12 a 12:30h: Remullada 

12:30h a 13h: Tornada a la calma. Redistribució de dos 

grups de convivència. Registre temperatures. Inici 

dinar infants inscrits tot el dia. 

13h a 13:30h: Sortida esglaonada. Redistribució grups de 

convivència 

12:30h a 14:15h: dinar, espai participació i temps lliure 

(migdiada P3) 

14:15h a 15:30h: Activitat de lleure 

15:30h a 16h: registre temperatures i sortida esglaonada. 

    

3r a 6è 

8:30h a 9h: entrada esglaonada i registre de temperatures. 

Recordatori protocols i espai participació. 

9h a 10:30h: Activitat 1 

10:15h a 10:30h: Esmorzar 

10:30h a 12h: Activitat 2 

12h a 12:30h: Remullada 

12:30h a 13h: Tornada a la calma.  

13h a 13:30h: Sortida esglaonada. Registre temperatures. 

Redistribució grups de convivència. Inici dinar inscrits 

tot el dia. 

13h a 14:30h: dinar, espai participació  i temps lliure 

14:30h a 15:30h: Activitat de lleure 

15:30h a 16h: registre temperatures i sortida esglaonada. 

    



3r a 6è

Proposta de casal global, 
amb incidència 

d’activitats emmarcades 
en l’aventura, la natura i 
l’esport. Un esglaó més 

en l’escala d’autonomia. 
Sorgeix la necessitat de 
compartir les activitats 

amb el seu grup d’amics i 
amigues 

P5 a 2n

Evoluciona el format de l’activitat  
generant una sensació de 
moviment i aprenentatge. 

L’estructura i contingut passa a 
fer-se a través d’espais i ambients 
que donen forma a les activitats 

mantenint un fil conductor com a 
eix de les activitats. 

P3 a P5

Es manté la identificació 
amb l’entorn escolar i es 
mantenen referents que 
els infants han tingut al 

llarg del curs. La proposta 
d’activitats els 

submergeix en un món 
màgic a  través de  

l’experimentació i la 
creativitat

EL CASAL DE LLEURE 

 

El Casal de Lleure serà el casal troncal a totes les escoles. És una proposta global, que 

inclou tot tipus d’activitats (àmbit lúdic, artístic, esportiu, creatiu, cultural...) des de la 

mirada i metodologia del lleure educatiu. Es replicarà de la mateixa manera a totes les 

escoles de Sant Cugat, coincidint la mateixa proposta d’activitats cada torn setmanal. 

Cada torn setmanal, a totes les escoles, s’oferirà proposta de lleure de P3 a 6è. És la 

manera que l’acompanyament de temàtics no generi conflicte per evitar fer una 

proposta només específica a un grup d’edat, ja que seria molt restrictiu pel que fa a la 

diversitat d’inquietuds dels infants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treball cooperatiu 

Integració a l'escola i amb l'entorn

Vincle

Educació emocional i valors

Aprenentatge global

Activitats programades segons edats 

Sortides a la natura i entorns propers

Mirada inclusiva

Sostenibilitat

Ciutadania global

Autonomia

Coeducació

Participació

Reconeixement mutu 



 Personal: bona part del personal del casal de lleure és  habitualment personal 

que ja treballa al centre educatiu al llarg del curs, esdevenint referents dels 

infants i famílies. 

 Edats: es treballarà amb tres grups d’edats (P3 i P4,  P5 a 2n i 3r a 6è). 

 Places (juliol): P3 i P4: 30 places (3 grups de convivència de 10 infants, separats 

per lletres a la web perquè les famílies puguin, tot i la dificultat de flexibilitat 

aquest estiu per ampliar grups per la normativa existent, puguin intentar 

coincidir en el mateix grup de convivència). 

- P5 a 2n: 20 places (amb dos grups de convivència, amb la mateixa 

metodologia pel que fa a inscripcions que a P3-P4). 

- 3r a 6è: 10 places. 

 

 És habitual treballar amb fils conductors al casal de lleure, que agrupen les 

diferents activitats desenvolupades al voltant d’una temàtica 

 

 

EXEMPLE FIL CONDUCTOR P3 a P4 al voltant de la sostenibilitat 

 

  

  



EXEMPLE FIL CONDUCTOR 1r-2n  al voltant de la ciutadania global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLE PROPOSTA 3r a 6è  fomentada en la participació i tria dels nois/es 

 



ELS CASALS I CAMPUS TÈMÀTICS 
 

Representen la varietat, els itineraris d’inquietuds, el vincle amb el teixit. En un estiu 

com aquest, amb les circumstàncies excepcionals i restrictives que emmarcaran els 

casals, poder disposar de diverses alternatives setmanals, on els infants i famílies puguin 

optar per propostes diferents en funció de les seves motivacions, esdevé una 

oportunitat per generar motivació. Més enllà del gran valor que suposa que en moments 

com aquest 30 entitats acordin treballar plegades per un projecte comú i decideixin 

assumir la responsabilitat que suposa l’organització d’un casal aquest estiu, els casals 

temàtics aporten un valor diferencial a la proposta. Darrera de cada temàtic hi ha una 

entitat, no és un simple activitat especialitzada la que practicarà l’infant aquella 

setmana, sinó que descobrirà o podrà conèixer millor una entitat local.   

 Personal: l’entitat aportarà el personal, així com  la programació i coordinació 

tècnica de l’activitat.  

 Edats: es treballarà amb diferents franges d’edat segons l’entitat, i també en 

funció del personal que disposa.  

 Places: a les escoles on es pugui oferir un màxim de 120 infants inscrits/es a 

l’estiu la proposta de places setmanals serà la següent: 

- P3 i P4: 20 places (2 casals temàtics diferents). 

- P5 a 2n: 20 places (2 casals/campus temàtics diferents). 

- 3r a 6è: 10 places. (2 casals/campus temàtics diferents) 

Les edats en les que es proposen els temàtics no estan sempre relacionades amb 

la proposta d’agrupacions d’edats que s’ha fet al casal de lleure, sinó que estan 

adaptades a les agrupacions que cada entitat proposa fer. 

La proposta de temàtics es distribuirà de la manera més equitativa possible a les 

12 escoles. La quantitat de casals i campus de cada entitats estarà condicionada 

per: 

- Espais disponibles comuns que requereixi l’activitat.  

- Personal que pot aportar l’entitat. 

- Diferents agrupacions d’edats que pot abastir. 

 



 Les entitats, edats i agrupacions d’edat que es faran per a cada entitats són: 

 

 

  



 

 Un exemple de casals i campus temàtics que implicarien majoritàriament a les 

edats de P5 a 2n d’una setmana a les 12 escoles podria ser: 

ESCOLA EDATS ACTIVITAT ENTITAT 

Ciutat d’Alba 
P5 a 2n Dansa i bastoners Grup Mediterrània i Bastoners 

1r a 6è Escacs Fundació Cívica Oreneta 

Catalunya 
P5-2n Rítmica Club Gimnàstica Rítmica i estètica 

1r a 6è Karate  Club Karate Sant Cugat 

Collserola 
P5 a 2n Dansa Esbart Sant Cugat 

1r a 4t Teatre Tallers de teatre Silvia Servan  

La Mirada P5-1r Hip hop Escola de Hip hop Sant Cugat 

Gerbert d’Orlhac 
P5 a 2n Angles Learning s cool 

1r-2n Futbol sala Futbol sala Sant Cugat o Olimpyc Floresta 

Joan Maragall 
P5-2n Fem fang Marró espai 

1r-2n Handbol  Handbol Sant Cugat 

Ferran i Clua 
1r a 3r Exploradors emocionals Exploradors emocionals 

P3 a P5 Sensibilització musical Escola de música tradicional  

La Floresta 1r-2n Bàsquet UESC Sant Cugat o QBàsket Sant Cugat 

L’Olivera 
1r a 6è Batucada La batuescola 

P5-2n Robòtica TB Kids 

Pins del Vallès 
P5-2n Anglès  MaB Languages 

1r a 6è Teixim Katia 

Pi d’en Xandri 
    1r-2n Teatre  Mimo Chispa 

P3 a P5 Ciclisme Unió Ciclista Sant Cugat 

Turó de Can Mates 
1r a 4rt Gimnàstica esportiva  Artística Sant Cugat 

P5-2n Anglès  Helen Doron 

 

  



INSCRIPCIONS 

 

  per aquest estiu 2020. Es podrà accedir al domini 

“estiu2020.escolessantcugat.cat”. Hi haurà la presentació de la proposta, 

protocols, documentació, calendari, contacte, identificació o registre, xarxa 

d’entitats... Des d’allà es podrà accedir: 

- Podran veure de cadascuna de les entitats quina és la seva oferta repartida 

per les diferents escoles. 

- A les diferents pàgines web de cada escola.  

Accedint a les diferents pàgines web de les escoles es podrà veure el 

programa de casals de lleure i temàtics del mes de juliol i agost 

Accedint als diferents torns setmanals que s’ofereixen per tipus de casal i 

edats trobaran una descripció de l’activitat i la seva programació. En aquell 

moment podran començar a formalitzar la inscripció i anar omplint les 

diferents dades i fer el primer pagament amb targeta del 50% del casal 

d’estiu. Es rebrà una confirmació de la inscripció i l’accés a l’àrea privada des 

d’on podran rebre notificacions, accedir als blogs setmanals, etc.  

 

 Les i per . La previsió per iniciar el procés 

d’inscripcions és  (inscripcions per ordre d’arribada), en el cas 

del mes de juliol. Les inscripcions pel casal del mes d’agost restaran obertes fins 

a la primera setmana de juliol.  

 

 Els casals a les escoles estan 

 

 

 En el moment de fer la inscripció caldrà abonar el 50% del cost total amb targeta 

i el 50% restant es cobrarà per remesa bancària o targeta el mes de juliol. 

 

 Per garantir mes seguretat, aquest estiu no podran fer-se inscripcions durant el 

mateix torn setmanal ni la setmana anterior. 

 

 Per garantir més seguretat, aquest estiu no s’oferirà la possibilitat d’esporàdics 

a l’acollida de matí ni a l’opció de 13:30h a 16h. 

 

 S’oferirà acollida de matí (de 17:45h a 8:30h): 30 places màxim. No s’oferirà 

acollida de tarda per no allargar l’estada de l’infant al casal. Considerem que en 

aquest estiu excepcional el casal no pot acabar a les 17h com es feia antigament. 

És necessari que l’infant passi la tarda amb la seva família i treballem 



conjuntament per mantenir la seva motivació i restituir la pèrdua que hagi 

ocasionat la manca de socialització amb els seus iguals al llarg del confinament. 

FORMACIONS 

Tot el personal del casal gaudirà de les següents formacions gratuïtes 

- Educació emocional (10h): aportada per l’organització. Format on-line. El 

contingut d’aquest curs es defineix més endavant. 

- Al·lèrgies i intoleràncies (4h): aportada per l’organització. Format presencial. 

Aquest curs l’haurà de fer qualsevol persona que faci l’horari del dinar. 

- Vetlladors/es (10h): aportada per l’Ajuntament. Format on-line. Aquest curs 

l’haurà de fer qualsevol persona responsable d’un infant amb NEE. 

- Prevenció i higiene: 3 hores. Aportada pel Departament de Joventut i Salut. 

Pendent de quantes persones per casals podrem inscriure (a nosaltres ens 

agradaria que tothom) però poden venir limitades per cada casal per part del 

Departament. 

La SAMARRETA del casal 

 

Amb la inscripció, cada infant rebrà una samarreta especialment dissenyada per aquest 

estiu excepcional, amb cessió de la imatge d’en Joan Turu i adaptació feta per 

l’organització. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREUS 

Des de l’organització s’ha fet un gran esforç en tots els sentits per oferir uns casals amb 

preus el més socials possible.  

  



QUÈ INCLOU EL PREU 
 

- Preparació i coordinació prèvia de tot el casal a les 12 escoles.  

- Espai web d’estiu i inscripcions online creat especialment per aquest casal a 

les 12 escoles públiques. 

- Blog de les activitats d’estiu. 

- Gestió de les inscripcions, facturacions i devolucions. 

- Assegurances de RC i accidents. 

- Contractació de tot el personal. 

- Casals amb ràtio inferior a la que marca el Decret 267/2016 d’activitats de 

vacances. Mitjana 1/8 general de l’equip educatiu, per sota de la ràtio 1/10 

que marca el Decret. 

- Assessoria laboral i jurídica 

- Gestió de les baixes i les substitucions del personal. 

- Coordinació de centre alliberada a cada centre educatiu (i contractades el 

mes de juny, data per determinar, per preparar exclusivament el casal de la 

seva escola). 

- Coordinació general i dels casals de lleure. 

- Coordinació dels casals i campus/temàtics. 

- Material de les diferents activitats. 

- Material logístic. 

- Elaboració i planificació de totes les normatives i protocols específics 

d’aquest estiu 2020. 

- Cuina pròpia a totes les escoles (amb transportat a l’escola la Mirada i l’escola 

Ciutat d’Alba en funció de les obres) 

- Enquestes de satisfacció. 

- Memòria final. 

- Samarreta del casal. 

- Formacions del personal. 

- Alimentació. 

- Nutricionista. 

- Seguiment dels equips de cuina de totes les escoles. 

- Reunions setmanals de l’equip educatiu i de les coordinacions de centre. 

- Administració del casal a totes les escoles. 

- Gestió del portal de compres alimentàries. 

- Material de les activitats i logístic. 

- Contractacions del servei, convenis amb entitats, notificacions a 

l’administració, elaboració de tots els protocols generals previs a l’activitat i 

durant l’activitat i personalitzats a cada centre educatiu. 

- Marge de retorn a totes les entitats que organitzen el casal de lleure i casals 

i campus temàtics d’un percentatge de la facturació dels seus casals 

respectius. 



- Possibles transports. 


