
HOLA! VULL INSCRIURE A LA
MEVA FILLA ALS CASALS D'ESTIU
DE PAIDOS, COM HO PUC FER?

FAQ

a) Entra a la web

https://estiu.escolessantcugat.cat/

b) Clica l’opció desitjada

c) Clica a “inscriu-te”

d) Selecciona els torns i horaris

desitjats

e) Clica “començar la

 inscripció”



QUAN ENS PODEM INSCRIURE? HO HEM DE
FER EL MÉS RÀPID POSSIBLE?

FAQ

Enguany NO va per ordre d'arribada 

I COM VAN LES DATES ?

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).   

- Les colònies i els temàtics Sí tenen places

limitades.

20 d’ABRIL: tanquem 1r període

Es revisarà l'estat d'inscripcions  i en aquelles

activitats on s’hagi superat el màxim de places

que s’ofereixen (temàtic i colònies) els criteris

d’admissió que s’empraran són:

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

l’activitat

  - Sorteig

EL PERÍODE D'INSCRIPCIÓ



COM SABRÉ SI HE ACCEDIT A LA PLAÇA DE
TEMÀTIC O COLÒNIES?

EL 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.

FAQEL PERÍODE D'INSCRIPCIÓ

QUAN COMENÇA EL 2N PERÍODE?

21 D'ABRIL AL 27 DE MAIG - 

2n període d'inscripció

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

FAQEL PERÍODE D'INSCRIPCIÓ



COM ES PAGUEN ELS CASALS? PUC FER-HO
PER TERMINIS?

1r pagament: 50% en el moment de

confirmar inscripció

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

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:

FAQNOVETAT PAGAMENTS

EL 2N PAGAMENT EL CARREGUEU DES DE
PAIDOS?

Us enviarem un mail "recordatori" perquè
pugueu accedir a la web d'estiu i pagar amb
targeta com es fa amb el 1r pagament



AQUESTS ANY PUC ACCEDIR A BEQUES?
QUINS SON ELS REQUISITS?

Ser titular d'un ajut econòmic concedit per

l'administració pública per l'activitat del

menjador escolar 2021-2022.

Un o ambdós progenitors estan en situació

d’atur i percep o no prestació d’atur.

Un o ambdós progenitors no treballen, no

estan en situació d’atur i reben ajudes i

prestacions socials per a subsistir.

Situació socioeconòmica vulnerable de la

família.

a)      Ajuts estiu 2022 Ajuntament St Cugat

-La convocatòria està prevista del 2 al 13 de

maig de 2022

-No és automàtic, cal sol·licitar l’ajut

telemàtica o presencialment en el termini

establert.

b)     Beques Fundesplai

-La convocatòria és del 6 al 22 d’abril de 2022

-Criteris bàsics per sol·licitar-la:

Cal adjuntar documentació necessària al web,

en el termini d’una setmana

FAQBEQUES 


