
NORMATIVA GENERAL DELS CASALS D’ESTIU 2022 A LES ESCOLES 

 

 

Els casals d’estiu es desenvoluparan del 27 de juny al 5 d’agost i del 29 d’agost al 2 de setembre 

per torns setmanals.   

 

 

Torn de matí: de 9h a 13:30h 

Torn de matí i tarda (amb dinar inclòs): de 9h a 16:30h* 

Acollida matinal: de 8h a 9h 

Acollida de tarda (escoles La Mirada i Joan Maragall): de 16.30h a 17h** 

*de 9h a 16h a l’escola La Floresta 

**de 16h a 16.30h a l’escola La Floresta 

 

 

 

Enguany la inscripció NO és per ordre d’arribada. 

6 al 19 d’abril: 1r període d’inscripcions 

 Els casals de lleure tenen places garantides durant tot el període d’inscripcions (1r i 2n 

període) 

 Els casals temàtics tenen places limitades 

 Les colònies tenen places limitades (100) 

 

20 d’abril: Un cop finalitzat el 1r període, es revisarà l’estat de les inscripcions. En aquelles 

activitats on s’hagi superat el màxim de places que s’ofereixen (casals temàtics* i colònies), els 

criteris d’admissió que s’empraran són: 

 Soci/a AFA de l’escola on es desenvolupa l’activitat 

 Sorteig 

 

IMPORTANT. Com podeu veure en aquest primer període d’inscripció l’ordre d’arribada no té 

cap valor a l’elaborar el procediment d’admesos en activitats que hagin superat les places 

permeses. 

*Els inscrits i inscrites a dues activitats temàtiques durant el mateix torn aniran directament al 

final de la llista.   

 



21 d’abril: S’enviarà un comunicat a tothom detallant quines activitats han tingut més 

inscripcions que places disponibles. D’aquestes activitats, es farà arribar un comunicat específic 

a les famílies que hagin obtingut plaça al casal, així com a les famílies que hagin quedat en llistat 

d’espera, i es procedirà a fer el retorn de la part que hagin abonat. El mateix 21 d’abril 

començarà el 2n període d’inscripcions. 

 

21 d’abril al 27 de maig: 2n període d’inscripcions 

 Els casals de lleure segueixen tenint les places garantides durant aquest segon període 

d’inscripcions. 

 Casals temàtics que disposin de places disponibles. 

El criteri d’admissió per aquest 2n període d’inscripcions serà l’ordre d’arribada 

En el cas que al llarg del període d’inscripcions us trobeu que alguna activitat o setmana que us 

interessi està plena, podeu contactar amb la coordinació del vostre centre perquè us posin en 

llista d’espera, especificant: 

 Nom de l’infant 

 Curs escolar 

 Casal i torn setmanal al que us voleu inscriure en llistat d’espera 

  

El mínim per inscriure’s és un torn setmanal.  

Les inscripcions es poden formalitzar a l’espai web https://estiu.escolessantcugat.cat/  

 

 

 

Enguany hi ha un canvi en el pagament de les activitats d’estiu: 

 Tot el pagament es farà des de la plataforma d’estiu, amb targeta bancària: 

o 1r pagament: 50% en el moment de confirmar inscripció 

o 2n pagament: de l’1 al 15 de juny de 2022 

 

Paidos-Fundesplai es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat si el nombre de persones 

inscrites no arriba al mínim establert.  

 

Un cop feta la inscripció i en cas de baixa durant el període d’inscripcions, només es retornarà 

el 20% del primer pagament. 

 

Quan finalitzi el període d’inscripcions, es retornarà el 70% l’import total quan la baixa sigui 

per malaltia si es presenta l’informe mèdic (amb l’absència d’un torn sencer per procedir a la 

devolució econòmica). 

 

 

https://estiu.escolessantcugat.cat/


 

 

 

Cada nen/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  

- Un got o cantimplora. 

- Un tovalló de roba. 

- 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. 

 

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

 

 

 

 

 

Aquest espai està pendent d’actualitzar amb els documents vinculats a la normatives que 

estableixi el Procicat respecte a les activitats d’aquest estiu 2022. Tan bon punt  es publiqui la 

normativa s’afegirà la documentació vinculada i us ho notificarem.  

 

 


