


Benvinguts i benvingudes al Casal Municipal de Lleure i Esport!

Iniciem aquesta presentació amb la il·lusió de poder compartir les vacances escolars dels 
vostres fills i filles, alhora que aprenem i creixem plegats!

QUI SOM?



COM SERÀ EL CASAL D’ESTIU 2022?

Recordar-vos que la millora de la pandèmia de la Covid permet que alguns sectors
afectats tornin a la “normalitat”, i el casal no és cap excepció. Tot i així, estarem
molt atents als protocols i a les normatives que ens arribin des del PROCICAT i les
autoritats competents, per tal de mantenir, un estiu més, un casal segur per a tots i
totes.

Serà un casal d’estiu molt actiu i divertit on les activitats esportives i aquàtiques ens
seran les protagonistes, però que també es combinaran amb d’altres de caire més
artístic i imaginatiu, jocs, gimcanes, sortides...



PROGRAMACIÓ I ACTIVITATS 

Cada dia:

• Activitats esportives, artístiques, gimcanes... Segons programació.
Tindrem una estona per a compartir i esmorzar junts.

• Es portaran a terme activitats d’aigua.
• Deixarem un espai per a la paraula: DIGUES-HI LA TEVA! 

Setmanalment:

• Cada dilluns es portarà a terme l’activitat
relacionada amb el CI, amb l’aparició d’un
personatge, una pista, una sorpresa... que ens
introduirà a les activitats de la setmana.

• Cada divendres es portarà a terme el tancament
del CI i una activitat “extraordinària”!

Durant el mes:

• La planificació d’activitats comprendrà 1 sortida d’entorn a la setmana a
diferents indrets de la població.

• Piscina i curset de natació
• Activitats nàutiques a Port Balís
• Activitats relacionades amb l’entorn i el Centre d'Interès.
• Acampada (del dijous dia 28 al divendres dia 29 de juliol).
• Festa final de casal per a tots els nens i nenes.



Exemple programació setmanal per a les famílies



Programació interna GRUP CASALET

(DE P3 A P5) 







Programació interna GRUP MITJANS

(DE 1R A 3R) 







Programació interna GRUP GRANS

(DE 4T A 6È) 







L’equip educatiu del casal estarà format:

- Supervisora de l’Empresa: Sandra Cribillers Valeri
- 1 director/ra: amb la titulació de director/ora de Lleure 

Infantil i Juvenil.

- Monitors/ores: la quantitat de monitors anirà en funció 
dels nens i nenes inscrits i segons la ràtio que s’especifica 

al Decret de Lleure 267/2016 de 5 a juliol.

- Vetlladors/ores: segons necessitats, per a aquells 
participants amb Necessitats Educatives Especials inscrits al 

casal. 

L’empresa acollirà voluntaris i voluntàries i personal de 
pràctiques que en cap cas computaran dins el nombre de 

professionals a càrrec del casal. 

Per tal de garantir el compliment legal del casal, l’empresa 
notifica l’activitat a Secretaria General de Joventut. 

EQUIP EDUCATIU



DATES I TORNS

El Casal d’Estiu municipal serà del 27 de juny al 29 de juliol de 2022 ambdós inclosos, de dilluns a
divendres i de 8:00 A 18:00 hores (inclou la data de festa local 18 de juliol de 2022).

Les franges horàries seran les següents:

Franges horàries ofertes Horari de la franja

Acollida matinal De 8:00 a 9:00 h

Matí De 9:00 a 13:00 h

Menjador De 13:00 a 15:00 h

Tarda De 15:00 a 17:00 h

Permanències tarda De 17:00 a 18:00 h

"L'organització es reserva el dret de modificar qualsevol de les activitats relacionades amb el Casal d'Estiu 2022, així com anul·lar algun de les franges o 

setmanes si no s'arriba a un mínim de participants. La normativa sobre devolució dels imports de les inscripcions es regirà pel descrit en l'article 6 de 

l'Ordenança Fiscal núm. 41 reguladora del preu públic per a la realització del casal d'estiu."



TARIFES I PREUS

"L'organització es reserva el dret de modificar qualsevol de les activitats relacionades amb el Casal d'Estiu 2022, així com anul·lar algun de les franges o 

setmanes si no s'arriba a un mínim de participants. La normativa sobre devolució dels imports de les inscripcions es regirà pel descrit en l'article 6 de 
l'Ordenança Fiscal núm. 41 reguladora del preu públic per a la realització del casal d'estiu."



EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

➢ Les famílies nombroses o monoparentals tindran un 10% de descompte de la quota per fill
inscrit, excloent els serveis d’acollida, permanència i menjador.

➢ Les famílies que inscriguin dos o més fills/es al Casal tindran un descompte d’un 10% en el
segon fill/a i següents, excloent serveis d’acollida, permanència i menjador.

➢ No s’aplicarà més d’un descompte per inscripció.

DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS

➢ Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el Casal d’Estiu no es presti o
desenvolupi, procedirà a la devolució de l’import corresponent.

➢ En cas de que el sol·licitant del Casal desisteixi expressament de la seva sol·licitud:

a. Si el desistiment es formula durant el període d’inscripció es retornarà el 70% de la 
quota abonada.

b. Si el desistiment es produeix un cop finalitzat el termini d’inscripció, no correspondrà la 
devolució de la quota abonada.



S’hi podran inscriure els infants nascuts entre el 2010 i el 2018 
(nens i nenes escolaritzats entre P3 i 6è d’educació primària durant el curs 2021-2022).

➢ Inscripció en línia

Del 16 de maig al 10 de juny.
https://anncon.es/sant-andreu-de-llavaneres/

➢ Inscripció presencial

Els dies 25, 26 i 27 de maig de 8:30 a 14:30 hores a la Sala d’Actes.
(El dia de la inscripció presencial caldrà mantenir els protocols establerts

per Sanitat en aquell moment).

• Els rebuts es passaran la setmana del 21 de juny. 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

https://anncon.es/sant-andreu-de-llavaneras/


✓ El full d’inscripció  del/de la participant.
✓ Full d’autoritzacions i llei de protecció de dades 
✓ Full declaració responsable i fitxa mèdica.
✓ Fotocòpia plana de vacunes del/de la  participant  i en el seu defecte un informe mèdic 

conforme l’infant està sa.
✓ Fotocòpia targeta sanitària del/la participant.
✓ Si escau, fotocòpia carnet família nombrosa o monoparental.
✓ Si escau, informe mèdic del/de la participant.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR

Si no es presenta tota la documentació, degudament omplerta i signada 
(digitalment o de forma presencial) 

la reserva de la plaça quedarà anul·lada.



DUBTES I PREGUNTES?


