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NORMATIVA PEL CASAL D’ESTIU 2021 
 

 

Finalitat i objectius 

 

El Casal d’estiu ofereix una sèrie d’activitats lúdiques pensades per a què els nens i nenes 

assistents passin un estiu diferent, divertit i  engrescador tenint en compte com a objectius: 

- Investigar, experimentar i crear amb diferents materials. 

- Desenvolupar aptituds específiques, habilitats i aficions. 

- Aprofundir en diferents coneixements, en l’autonomia i la responsabilitat a la 

vegada que s’anirà incidint en treballar des del respecte, envers ells mateixos, els 

companys, els monitors i l’entorn que els envolta. Des de la cooperativitat i la 

tolerància.  

 

 

Generalitats 

 

Per tal que les activitats tinguin una garantia de qualitat, s’establirà un màxim de participants 

per grup i en cas de no arribar al mínim de 10 participants l’organització es reserva el dret de 

suprimir l’activitat i retornar la bestreta. 

 

Tots els monitors i monitores seran persones qualificades. 

 

El català s’utilitzarà normalment com a llengua vehicular. 

 

Al casal en anglès es faran les mateixes activitats que es proposaran pel casal en català però els 

monitors formen part de l’empresa Happy English, assegurant així que el casal serà 

integrament en llengua anglesa, tot i que al casal en català també hi haurà una franja, al matí, 

de jocs en anglès. 

 

Queda reservat el dret d’admissió. 

 

 

Funcionament General 

 

El casal de català i el d’anglès seran del 23 de juny al 13 d’agost i del 30 d’agost al 10 de 

setembre. 

Hi haurà un servei d’acollida de 7:30h. a 9h i de 16:30 a 18h que es pagarà a banda del casal. 

Cada monitor/a disposarà d’una llista amb els alumnes inscrits per tal de portar un control de 

l’assistència. 

Els pares/mares podran acompanyar als seus fills/filles però no es podran quedar a les activitats 

i hauràn de mantenir la distància de seguretat. 

Un cop acabades les activitats els pares/mares o persona autoritzada ha de venir puntualment a 

recollir als seus fills/filles, en cas de retard cal avisar i es cobrarà fraccions de ½ hora pel servei 

d’acollida. 

En cas que els pares vulguin especificar qualsevol cosa a tenir en compte cal que aquesta 

estigui degudament apuntada al full d’inscripció i a les observacions. 

Tots els estris i roba que portin els assistents aniran degudament marcats. 

Complint les mesures PROCICAT de casals de lleure, les entrades i sortides seràn per zones 

diferenciades i s’haurà de mantenir la distància de seguretat.  



 

Inscripció i aspectes econòmics 

 

Per a reservar plaça s’ha d’haver entregat, degudament omplert i signat, la fitxa de salut i el full 

d’inscripció i pagada la paga i senyal que serà d’un 30% del total. 

El pagament del Casal es realitzarà abans del 18 de juny. 

En cas de baixa del casal, un cop realitzat el pagament, es procedirà de la següent manera: 

 . Es retornarà el 100% de l’import si es notifica en un període superior a quinze dies 

abans de començar el període triat de casal. 

 . Es retornarà el 70% de l’import si es notifica en un període superior a cinc dies i 

inferior a quinze abans de començar el període triat en el casal. 

 . Es retornarà el 50% de l’import si es notifica entre cinc i un dia abans de començar el 

període triat de casal. 

 . Una vegada començat el període triat no es retornarà cap import; només en cas de 

força major s’estudiarà el cas. No entraran les fraccions setmanals per impossibilitat d’assistir 

al casal. 

 

Normes generals de convivència i comportament  

 

Els nens/es han de mantenir entre ells una relació de respecte i observar una actitud atenta i 

positiva durant el casal. 

Cal que els nens/es tractin als monitors amb respecte i segueixin les seves instruccions. De la 

mateixa manera que els monitors hauran de donar bon exemple en el tracte i comportament 

amb els participants. 

Tots els assistents hauran de respectar les instal·lacions del Casal i fer-ne un ús correcte. 

Els participants no poden abandonar el centre mentre dura l’activitat sense justificació dels 

pares i/o tutors. 

No es permeten objectes que no tinguin relació directa amb l’activitat o que puguin interferir 

en el bon desenvolupament  ( telèfons mòbils, jocs electrònics, llaminadures, joguines, etc. ) 

De la mateixa manera l’organització no es farà responsable dels objectes que els assistents 

puguin extraviar. 

L’incompliment de les normes suposarà tractar el cas com a incidència. 

 

Incidències 

 

Atès que l’activitat de Casal és de caire voluntari, s’entén que els nens i nenes hi participen 

amb la suficient motivació i interès. Si alguns del participants distorsiona el seu funcionament 

es prendran les mesures següents: 

- Avís verbal a l’infant. 

- Notificació escrita a les famílies. 

- En cas de tres notificacions ( una verbal i dues escrites ), expulsió temporal o total 

de l’activitat ( a valorar entre els monitors i la direcció ), sense dret a retorn de la 

quota de l’activitat. 

En cas de malaltia o accident, s’intentarà localitzar a les famílies per informar-los i perquè 

vinguin a recollir al seu fill/filla. Per això cal que, en formalitzar la inscripció, s’indiqui un 

número de telèfon de contacte en aquestes hores i s’adjunti la fotocòpia de la targeta sanitària. 

En cas d’urgència la Direcció utilitzarà el servei d’urgència del 112. 

En cas que s’hagués de suspendre alguna activitat per raons de causa major, s’avisarà a les 

famílies, sempre que hi hagi temps, i es proposarà una alternativa. 

Si un dia concret un nen/a no pot assistir al casal, cal que ho notifiqui. 

 



 

Indumentària 

 

Els assistents al casal han de venir vestits amb roba còmoda i el calçat cal que siguin 

bambes esportives i tapades, en ser un casal en plena natura ( prats, hort i bosc ), pot ser 

que per terra hi hagi branquetes, fulles i punxes. També perquè farem excursions pel 

bosc. 

A la motxilla portaran el banyador, xancletes o sabates de plàstic lligades al peu    ( per 

poder fer jocs d’aigua ), tovallola i crema solar. 

També hauran de portar la gorra pel sol i la mascareta. 

 

Salut i higiene 

 

Si el nen/a assistent presenta símptomes d’alguna malaltia contagiosa es trucarà a casa perquè 

el vinguin a buscar i així mateix tampoc podrà assistir al casal fins que porti un certificat del 

metge que ho especifiqui. 

 

Els/les participants a les activitats han de complir alguns reguisits per preservar la salut del 

grup: 

 

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós1 

• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 

els 10 dies anteriors. 

• Calendari vacunal actualitzat2, requisit per a la inscripció  

• En infants o adolescents amb malalties greus de base caldrà valorar de manera 

individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de 

major risc enfront a la COVID-19. 

 

 1 Per reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 

10 dies quan es tracti de simptomatologia compatible. 

2 En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la 

vacunació i l’inici de l’activitat. 

 

Requisits generals sobre la prevenció en l’àmbit de la salut: 

- Rentat de mans sistemàtic i ús de gels hidroalcoholics 

- Ús de mascaretes (cada nen/a haurà de portar la seva mascareta perquè en el cas que 

no sigui possible el manteniment de la distància s’utilitzarà la mascareta) 

 

Avís de protecció de dades personals 

 

D’acord amb la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal, 

s’informa a la persona interessada que Gestió Didàctica, S.L. incorporarà les dades facilitades 

per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat. Gestió Didàctica, S.L no cedirà o comunicarà a 

tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets 

d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu 

electrònic: info@elxaragall.com.  

 



 

Aquesta normativa es regirà pels criteris generals per a l’organització de les Activitats de 

Lleure Educatiu Estiu 2021 de la Generalitat de Catalunya  

 

 

 

REQUISITS COVID-19 

 

Cada dia al mati abans de venir al casal heu de comprovar que l’infant no tingui cap símptoma, 

a la pàgina web trobareu el llistat de comprovació de símptomes. 

 

Si en un grup hi ha un nen/a amb símptomes covid-19, s’aïllarà tot el grup a casa fins que es 

confirmin els resultats del PCR negatiu, llavors podran tornar al casal. Aquests dies que no 

puguin assistir al casal no s’abonaran perquè serà causa major. 

 

Podeu consultar les mesures que s’estableixen pels casals: 

 

https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2021/05/CRITERIS-

COVID19_EDUCACIO-EN-EL-LLEURE_2021.pdf 


