
NORMATIVA GENERAL DELS CASALS D’ESTIU 2020 A LES ESCOLES 

Per complementar la informació d’aquest document, és aconsellable llegir l’apartat “projecte estiu 

2020” 

 

 

Els casals d’estiu es desenvoluparan de l’1 de juliol al 28 d’agost, per torns setmanals. 

 

 

Torn de matí: de 8:30h a 13:30h 

Torn de matí i tarda (amb dinar inclòs): de 8:30h a 16h 

Acollida matinal: de 7:45h a 8:30h  

*Tots els horaris contemplen entrades i sortides esglaonades 

Cal que tingueu en compte que per compliment de la normativa, aquest estiu no hi haurà la 

possibilitat de fer esporàdics d’acollida matinal ni d’opció de tarda. 

Aquest estiu cal ser molt puntual al casal, qualsevol retard o recollida abans d’hora caldrà 

notificar-la com a mínim el dia abans a la coordinació. 

Les famílies, a menys que sigui imprescindible, heu d’evitar l’accés al recinte escolar, tal com 

marca la normativa. 

 

 

 

Totes els casals tenen places limitades. En cap cas pot ampliar-se el nombre de places que 

s’ofereixen. No és habitual en casals d’estiu, però és la mesura que s’ha pres per poder garantir 

un casal de qualitat pels infants,  amb seguretat i que l’equip educatiu pugui desenvolupar bé el 

projecte educatiu i els protocols a seguir. 

 

 

 

El període d’inscripcions als casals d’estiu començarà el dissabte 6 de JUNY i finalitza el 

dimecres 17 DE JUNY, pel que fa als casals del mes de juliol. Les inscripcions per casals del mes 

d’agost restaran obertes fins el dia 12 de juliol. No podrem acceptar inscripcions després 

d’aquestes dates. 

El mínim per inscriure’s és un torn setmanal. 



Per seguretat i per poder planificar bé les setmanes del casal, no es podran fer inscripcions un  

cop comenci el casal durant la mateixa setmana, ni tampoc la setmana anterior, encara que 

quedin places lliures. Ho fem per vosaltres, els vostres fills i filles i l’equip educatiu.  

Les inscripcions es poden formalitzar a l’espai web http://estiu2020.escolessantcugat.cat/ 

Les inscripcions s’admetran per odre d’arribada.  

 

 

 

Aquest estiu els grups es configuren amb un màxim de 10 places, anomenats grups de 

convivència.  

Pels casals de lleure veureu que s’ofereixen més de 10 places per grup d’edat per les edats de 

P3-P4 i P5 a 2n. Veureu una lletra al costat de cada grup, per si voleu que amics i amigues vagin 

juntes, ja que cada grup de convivència de 10 integrants, tot i fer les mateixes activitats, no 

interaccionaran entre ells /es al llarg del casal. 

En el cas dels casals i campus temàtics de les entitats, la majoria de grups són de 10 places, 

excepte on veieu que són dues les entitats que l’ofereixen (Mediterrània i Bastoners, per 

exemple), en aquest casos s’ofereixen 20 places en dos grups de convivència i el procediment 

és el mateix. 

 

 

 

El mínim per inscriure’s és d’un torn setmanal, no s’admeten inscripcions per dies puntuals. En 

el moment de la inscripció caldrà abonar el 50% de la totalitat, sinó aquesta no serà vàlida. 

Aquest primer pagament es farà per targeta en el moment de fer la inscripció.  

L’altre meitat del pagament dels casals es farà efectiu per domiciliació bancària la primera 

setmana de juliol, i la 3a setmana de juliol en el cas de les ultimes inscripcions del mes d’agost.. 

En cas de baixa durant el període d’inscripcions, l’import del 50% no es retornarà, a menys que 

tinguem llista d’espera en aquell grup. 

En cas de modificació de la inscripció durant el període d’inscripcions, si aquesta és possible, no 

tindrà cap recàrrec. 

En cas de baixa durant el casal, o els dies previs a l’inici del torn setmanal, per motius derivats 

de simptomatologia de la COVID-19, es farà una devolució del 100% del període de baixa, un 

cop tinguem la confirmació de les autoritats sanitàries. 

En qualsevol altre baixa un cop finalitzat el període d’inscripcions i que sigui per motius mèdics, 

presentant l’informe del metge, es retornarà el 70% de l’import abonat. 

Aquest estiu no s’aplicaran descomptes als casals, com podeu veure amb els preus, hem cercat 

una rebaixa de preus universal per facilitar l’equitat i l’accés a les activitats d’estiu. 

http://estiu2020.escolessantcugat.cat/


 

 

 

Teniu dos tipus de preus: 

 Casals de lleure i alguns temàtics (preus setmanals):  
 

Torn de 8:30h a 13:30h: 62€ 

Torn de 8:30h a 16h: 94€ 

 Resta de casals temàtics (preus setmanals) 
 

Torn de 8:30h a 13:30h: 74€ 

Torn de 8:30h a 16h: 106€ 

L’acollida matinal té un preu de 8€ setmanals 

*la setmana de l’1 al 3 de juliol els preus són proporcionals 

 

 

 

 

Cada noi/a ha de portar de casa (en cas de necessitar material addicional segons el tipus de 

casal, us ho farem saber abans de l’inici del casal): 

- Mascareta reutilitzable. 

- Sabates/xancles/bambes de recanvi. 

- Un got o cantimplora. 

- Un estoig amb material bàsic d’ús individual (llapis, colors, tisores, goma...) 

*us detallarem abans de l’inici del casal el que cada infant segons la seva edat ha de 

portar. 

- Un conte o llibre de lectura. 

- Banyador, xancletes i tovallola. 

- Crema de protecció  solar.  

- Una motxilla. 

- Tot el que es porti al casal i per a totes les edats ha de portar el nom, aquest estiu és 

molt important. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
- Un cop es formalitza la inscripció, cal entrar a l’àrea privada a omplir la documentació 

requerida (autorització a fer el casal...). 

- Aquest estiu, cal que us descarregueu la “Declaració responsable”, que cal fer arribar a 

la coordinació del casal abans de la finalització de les inscripcions. 

- També cal que us descarregueu els documents “Calendari vacuna al dia” i el “Llistat de 

comprovació de símptomes”. 

Aquests tres documents els trobareu al aquest mateix apartat. 

Si en els propers dies ens fan arribar més documentació, us avisarem perquè la tingueu 

en compte. 

En cap cas es podrà començar el casal sense la documentació requerida. 

 


