EL CASAL D’ESTIU: DIVERSIÓ I EDUCACIÓ
El casal d’estiu ofereix la possibilitat als infants de passar-ho bé durant les vacances
escolars realitzant activitats de lleure de dilluns a divendres, en el seu entorn habitual,
proper i quotidià, amb activitats engrescadores, descobrint així el seu poble, fruint de
tot allò que els envolta i que massa sovint no coneixen prou.
L’estiu és el marc idoni per realitzar activitats de lleure, ja que les vacances escolars i el
bon temps permeten gaudir dels amics i de l’entorn.
CALENDARI
1r torn: 02/07/15–31/07/15 (ambdós inclosos)
2n torn: 01/08/15–31/08/15 (ambdós inclosos)
El dia 15 d’agost és festiu, per tant, no hi haurà casal.
HORARI
Casal Matí: 09.00 a 13.00 h
Casal Tarda: 16.00 a 19.00 h
Recordeu que la puntualitat en les entrades i sortides facilitarà el dia a dia del casal.
-

Entrada matí de 09.00 a 9.10 h
Sortida migdia de 12.50 a 13.00 h
Entrada tarda de 16.00 a 16.10 h
Sortida tarda de 18.50 a 19.00 h

És important respectar els horaris per al bon funcionament de les activitats.
Només es podrà fer excepció a aquesta norma si hi ha una causa justificada. Es
recomana consultar abans amb els monitors i les monitores responsables per poder
coordinar els horaris de les activitats.
El nen/a haurà d’entrar al casal i sortir des del casal. Per motius de seguretat i de
facilitar l’activitat, no es permetrà portar directament el nen/ a la piscina o recollir-lo/a
a la piscina o a qualsevol altre lloc.
PREUS
Segons les ordenances municipals, les taxes a abonar del Casal d’Estiu Municipal de
Palafolls per l’any 2018 són :
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Període de temps i horari
Juliol mati
Juliol tarda
Juliol matí i tarda
Agost matí
Agost tarda
Agost matí i tarda
Juliol i Agost Matí
Juliol i Agost Tarda
Juliol i Agost mati i tarda

Taxa a abonar
90,72€
85,05€
158,76€
90,72€
85,05€
158,76€
158,76€
147,42€
294,84€

Altres taxes:
Excursió
Samarreta

15,75€
5,25€

ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ.
Nomes es podrà realitzar una preinscripció per infant, en cas de voler modificar la
preinscripció ja presentada us haureu de posar en contacte amb l’àrea d’educació de
Palafolls al telèfon 937620611 o mitjançant correu electrònic:
plf.casalestiu@palafolls.cat
La preinscripció no significa que l’infant sigui admès en el Casal d’Estiu.
Una vegada rebuda la comunicació d’admès, s’haurà de realitzar la inscripció seguint
les instruccions que figuraran en l’e-mail rebut.
La inscripció no es considerarà formalitzada fins que es presenti el comprovant
d’ingrés i les autoritzacions degudament complimentades.
En cas de que vulgueu anul·lar la inscripció preguem que aviseu, per tal de que un altre
infant gaudeixi del servei.
PREINSCRIPCIÓ I INSCRIPCIÓ
Del 14 al 22 de maig: preinscripcions on-line a www.palafolls.cat En cas que no es
poguessin fer on-line, es podran fer de forma presencial en l’Edifici MiD, Plaça Fòrum
Palatiolo s/n.
Del 23 de maig al 1 de juny: rebreu un correu electrònic on es confirmarà o no
l’admissió en el Casal d’Estiu Municipal de l’any 2018 (l’ordre d’inscripció no afecta a
estar admès o no).
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Se us informarà en el correu a partir de quan heu de fer l’ingrés (número de
compte, entitat bancària i l’import a abonar), i si falta alguna documentació. En
cap cas, fer l’ingrés abans suposarà tenir prioritat de plaça.
En el mateix correu, s’informarà de la documentació que caldrà aportar, via
internet o de forma presencial, així com les autoritzacions que heu de signar.
Del 4 al 12 de Juny: Inscripció. Una vegada realitzada la inscripció en la pagina web de
l’ajuntament:
-

Podreu enviar la documentació per la pagina web degudament escanejada i
posteriorment portar-la a Edifici MiD, Plaça Fòrum Palatiolo s/n, o
Portar-la directament a Edifici MiD, Plaça Fòrum Palatiolo s/n.

En tot cas no es considerarà la inscripció finalitzada fins no estigui tota la
documentació degudament complimentada i entregada al personal tècnic responsable
de les inscripcions.
PAGAMENT
Un cop admès/sa al Casal, s’haurà de fer efectiu el pagament. S’haurà de fer efectiu
indicant clarament el nom del nen/a, curs i la referència CASAL D’ESTIU MUNICIPAL.
La inscripció no es considerarà formalitzada fins al pagament de l’import íntegre i la
presentació del comprovant d’ingrés juntament amb la resta de documentació.
Encara que el/la nen/a assisteixi només una quinzena s’haurà de pagar l’import del
mes sencer. En cap cas no es retornaran els diners si no és per una causa justificada
degudament documentada.
Un cop tancades les inscripcions els nens inscrits al juliol però no a l’agost no podran
inscriure’s també pel mes d’agost. L’assegurança de tots els infants que participen al
casal es fa abans de començar el casal i no es pot modificar posteriorment.
IMPORTANT: els infants que vulguin fer la preinscripció al casal municipal de
Palafolls, però no estiguin empadronats al municipi, només seran admesos si resten
places lliures. Si es dona el cas es podrà demanar documentació acreditativa.
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COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
Cada divendres es donarà la planificació de les activitats de la setmana següent. En
aquesta notificació hi haurà el material específic que han de portar per a cada una de
les activitats, així com, horaris, possibles autoritzacions...
D’altra banda, l’equip de monitors, els coordinadors i la direcció romandran a la seva
disposició per a qualsevol consulta puntual.
Durant el casal hi haurà un mòbil disponible per a facilitar la comunicació amb el casal.
El número es podrà consultar al web de l’ajuntament
De la mateixa manera es prega als pares/mares/tutors/tutores que durant les hores
que el nen o nena estigui al centre, tinguin el telèfon de contacte disponible i estiguin
pendents per a facilitar la seva localització.
Per aclarir qualsevol dubte abans del començament del casal us podeu adreçar al MiD i
demanar per el/la tècnic/a d’ensenyament. Telèfon: 93 762 06 11 (matins d’11 a 14 h).
Correu: plf.casalestiu@palafolls.cat
SEGURETAT
Seguretat en entrades i sortides: Es donaran els infants a les persones autoritzades en
la inscripció. En el cas que vulgueu autoritzar una altra persona, caldrà que envieu un
correu a: plf.casalestiu@palafolls.cat indicant:
Persona que ho sol·licita (nom i DNI (persona sol·licitant)
cognoms)
Alumne (nom i cognoms)
Curs alumne:
Persona que el vindrà a recollir (nom i DNI
cognoms)
Cap nen/a podrà marxar sol si no tenim una autorització signada per part del pare,
mare o tutor/a legal.
Els nens i les nenes de primària que hagin de marxar sols necessitaran que el
pare/mare o tutor/a legal signi l’autorització corresponent, sinó no podran marxar.
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Els infants d’infantil hauran de recollir-los un major d’edat, en el cas de que siguin els
germans que assisteixen al casal hauran d’estar autoritzats.
Assegurança: el casal disposa d’una assegurança de responsabilitat civil i d’accidents
per a tots els participants.
En cas d’accident, depenent de la gravetat del cas, es trucarà a una ambulància o un
taxi, degudament condicionat amb les cadires de seguretat corresponents segons
l’edat i un membre de l’equip es traslladarà amb l’infant on sigui atès. Simultàniament
es contactarà amb la família.
L’equip de monitors/es
L’equip es configura segons el nombre de participants de cada mes, seguint la
normativa que marca la Secretaria General de Joventut (Decret 267/2016, de 5 de
juliol, de les activitats d’educació en el lleure en els quals participen menors de 18
anys)
QUÈ CAL PORTAR?
Les indicacions especifiques del que tenen que portar per cada activitat les realitzaran
els monitors i les monitores responsables de cada grup. Aquestes indicacions son
orientatives.
A diari:









Gorra, marcada amb nom i cognoms.
Roba i calçat còmode (eviteu les xancletes).
Una motxilla per dur-ho tot.
Protecció solar marcada amb el nom i cognom. Els de P3, P4 i P5 la durem el
primer dia i la deixarem al casal.
Esmorzar (preferiblement entrepà, fruita o làctics) i cantimplora o ampolla de
plàstic amb aigua o suc (no hi poseu cap altra beguda).
Els petits (P3, P4 i P5) una muda de recanvi marcada amb el nom i cognoms. Cal
que la porteu el primer dia i la deixeu al casal.
Una bata o una samarreta vella per als tallers. Cal que la porteu el primer dia i
la deixeu al casal.
No porteu roba “nova”. El material que fem servir, en principi, se’n va quan es
renta però és millor que el nen/a no porti roba delicada.
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A la piscina:
 Tovallola marcada amb el nom.
 Protecció solar resistent a l’aigua marcada amb el nom. Si es va a la piscina a
primera hora del matí o primera hora de la tarda, millor que la crema
protectora la portin posada de casa.
 Bombolleta, “manguitos”... per a qui en necessiti i inflats de casa.
 Banyador posat de casa.
 Per a qui vulgui, muda de recanvi per després de la piscina.
 Calçat còmode per anar fins a la piscina.
D’excursió:






Gorra
Els àpats necessaris (depenent del tipus d’excursió, ja s’avisarà amb antelació.
Protecció solar posada de casa.
Aigua
Calçat còmode (calçat tapat i cordat; les xancletes no)

Què NO s’ha de portar:








Joguines
Begudes de llauna
Llaminadures
Esmorzars o berenars de pastisseries industrials
Mòbil
Videojocs
MP3 o similars

Si el nen ve en bicicleta, no la podrà deixar al casal fora de l’horari del casal.
L’equip de monitors no es farà responsable dels objectes que es perdin o es trenquin
fora dels horaris del casal.
PISCINA
Infants de P3 a P5 aniran a la piscina petita.
Els grans aniran a la piscina gran.
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SERVEI DE MENJADOR
El Casal d’Estiu disposarà d’un servei de menjador en horari de 13 a 16 hores, que
podrà ser fixe i/o esporàdic.
SERVEI D’ACOLLIDA
El Casal d’Estiu Municipal posar a disposició dels participants un servei d’acollida amb
el següent horari: 8:00 a 9:00, sempre que hi hagi un nombre de participants
interessats.
El preu s’estableix en les taxes abans mencionades:
Servei d’acollida

2,10€/hora

Per a més informació:
Escola de Musica i Dansa de Palafolls
Edifici MiD
Plaça Fòrum Palatiolo, s/n
08389 Palafolls
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00
Dimarts i dijous de 16:00 a 18:00
939620043
plf.casalestiu@palafolls.cat
www.palafolls.cat
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