
 

El Masnou, 26 de març de 2021 

Benvolgudes famílies, 

Des de l’escola estem preparant el Casal d’estiu 2021, que començarà el dia 28 
de juny i finalitzarà el 30 de juliol, adreçat a infants des de P3 a 6è de primària, 
tant per a participants de l’escola com per a infants d’altres centres. 

Després de l'aturada de l'any passat i tenint en compte les restriccions i 
mesures que poden anant sorgint d'aqui a l'estiu, ens adaptarem per a oferir un 
casal segur i divertit, tal i com hem fet fins ara. 

En aplicació de les recomanacions sanitàries, per fer efectiva la inscripció, els 
interessats hauran de presentar: 

 Declaració responsable que acrediti l’estat de salut del participant  

 Formulari d’inscripció 

 Fitxa de salut 

 Comprovant de pagament 

Les inscripcions es realitzaran prioritària i preferentment  de manera telemàtica, 
enviant la documentació abans del dia 7 de juny a l’adreça 
isabelbujia@escolapieselmasnou.org   

Excepcionalment, només en el supòsit de persones que no tinguin mitjans per a 
presentar-les de forma telemàtica, es podran presentar de forma presencial al 
despatx d’administració de l’escola de 9 a 12h. 

El pagament de la paga i senyal de 65 € s'haurà d’efectuar al moment de la 
inscripció mitjançant transferència/ingrés bancari a favor de Escolàpies El 
Masnou al següent número de compte: 

Banc Sabadell        ES 6300810067000001238129 

I la resta abans de començar el casal. 

 

Per qualsevol aclariment, resto a la vostra disposició. 

Isabel Bujia 
Coordinadora casal d’estiu 2021 
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QUÈ FAREM?QUÈ FAREM?

Al casal d’aquest any tenim previst gaudir
plegats de les millors olimpíades de l’estiu.
farem un munt d’activitats a l'aire lliure
relacionades amb aquest fil conductor:
esport, teatre, jocs de pistes, arts plàstiques,  
jocs d’aigua... i fins i tot farem una
acampada a l’escola!
 El nostre centre d’interès es basarà en dues
línies de treball: Els valors fonamentals del
moviment olímpic i la descoberta dels països
dels cinc continents que hi participen, tot
això de manera lúdica i divertida. 
No podeu faltar a aquesta festa olímpica, ja
que tenim moltíssimes sorpreses preparades!!

QUAN?QUAN?

Del 28 de juny al 30 de juliol. Totes les setmanes
poden incorporar-se nous atletes al nostre casal.
De dilluns a divendres, de 9h a 13h i de 15h a 17h,
amb la possibilitat de servei de menjador amb
cuina pròpia i servei d’ acollida de 8h a 9h, pels
més matiners.

QUI HO FARÀ?QUI HO FARÀ?

El nostre equip de monitors/es de l’escola
amb la titulació i l’experiència per fer-te
gaudir dels tallers més engrescadors de
l’estiu.

PER A QUI?PER A QUI?

El casal està obert  tant per a participants de
l’escola com per a infants d’altres centres de P3
fins a 6è d’ Ed. Primària amb ganes de divertir-
se, aprendre i compartir experiències durant les
vacances d’estiu.

UN ESPAI SEGURUN ESPAI SEGUR

Ens plantegem el casal d'estiu com un repte i
una necessitat per a totes les famílies de
l'escola. Desprès de l'aturada de l'any passat i
tenint en compte les restriccions i mesures
que poden anant sorgint d'aqui a l'estiu, ens
adaptarem per a oferir un casal segur i
divertit, tal i com hem fet fins ara.
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OLÍMPIC



 
 
 

              CASAL D'ESTIU 2021 
 

Inscripcions:  FINS EL 7 DE JUNY 
 
Jo ...................................................................................................................................   

com a pare/ mare/ tutor legal  Amb DNI....................................................................... 

amb adreça..................................................................................................................... 

i telèfons.........................................................................................................................  

AUTORITZO A  

l’alumne/a…………………………..........………………………….................curs….................

a asistir al Casal d’Estiu que organitza  Escolàpies El Masnou a finals de juny i durant 

el mes de juliol, concretament els següents dies: 

 
Dates de casal: del 28 de juny al 30 de juliol 
 
 1ªsetmana:del 28 de juny al 2 de juliol 

(dia 29 és festiu) 
 2ª setmana: del 5 al 9 de juliol 
 3ª setmana: del 12 al 16 de juliol 

     4ª setmana: del 19 al 23 de juliol 
     5ª setmana: del 26 al 30 de juliol   

 

 
Quotes vigents: 
 

 8.00 a 09.00 h 9.00 a 13.00 h 9.00 a 15.00 h 15.00 a 17.00 h 9.00 a 17.00 h 

PREU DIA 3,00 € 15,00 € 23,50 € 8,00 € 28,00€ 

Setmana de 4 dies 12,00 € 52,00 € 84,00 € 26,00 € 104,00 € 

Setmanes de 5 dies 15,00 € 65,00 € 105,00 € 32,50 € 130,00 € 

 

 

BONIFICACIONS: Preus més ajustats en cas de fer més d’una setmana  el mes de 

juliol. 

 8.00 a 09.00 h 9.00 a 13.00 h 9.00 a 15.00 h 15.00 a 17.00 h 9.00 a 17.00 h 

Setmanes 2ª + 3ª 30,00 € 125,00 € 200,00 € 60,00 € 250,00 € 

Setmanes 2ª+3ª+4ª 40,00 € 170,00 € 275,00 € 85,00 € 350,00 € 

Setmanes 
2ª+3ª+4ª+5ª 

45,00 € 220,00 € 350,00 € 108,00 € 440,00 € 

Casal sencer 
28 juny  -  30  juliol 

45,00 € 260,00 € 422,00 € 140,00 € 535,00 € 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Per tal que la reserva sigui vàlida, cal retornar aquest full emplenat, fotocòpia de la 
targeta TSI i la fitxa de salut juntament amb: 

 Pagament íntegre si és inscripció de la darrera setmana de juny 
 Paga i senyal de 65 € si la reserva és pel mes de juliol.  

 
DESCOMPTES FAMILIARS: 2n germà un 10% i 3r germà un 20% 

 
 Autoritzo: Que les dades i les imatges del meu/va fill/a pugui aparèixer en fotografies i/o 

vídeos corresponents a activitats realitzades durant el casal i fer-les servir en caràcter 

exclusiu i d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament 

(UE)2016/679) del 27 d'abril de 2016. 

 Em comprometo a: Respectar els horaris d’entrada i sortida ja que així ho requereixen les 

mesures organitzatives del centre. 

 Entenc i accepto que: No es retornaran els diners si no es comunica la baixa amb una 

setmana d’antelació, ja que el servei de monitoratge i menjador s’haurà previst amb 

anterioritat en funció de les inscripcions.  

 

I Comunica, si és el cas, que:   en l’horari de mitja pensió, taller de cuina o celebració que 

es faci s’haurà de tenir en compte que  l’alumne/a presenta el següent trastorn alimentari del 

qual s’adjunta certificat mèdic:   ................................................ 

 

Signat,  

 

            

El Masnou, ............de...........................................de  2021 

 



 

                       FITXA DE SALUT CASAL D’ESTIU 2021 

 

Nom i cognoms:   ____________________________________________ 

Curs:   ___________ 

Pateix alguna AL·LÈRGIA O INTOLERÀNCIA:   SI        NO 

Quina?______________________________________________________  

Pren algun medicament?               SI        NO 

Quin? _______________________________________________________ 

Per la seva administració es necessària l'autorització de medicaments. 

En cas d’ haver de contactar amb urgència durant la realització de l’activitat, 
indiqueu: 

Telèfon mare: ________________________ 

Telèfon pare: _________________________ 

Altres: _______________________________ 

Escriviu en aquest espai qualsevol altra observació que hàgim de tenir en 
compte. 

 

 

 

 

Signatura del pare/mare/tutor legal  

 

 

El Masnou,    de                    del 2021 

* En relació a les dades recollides en aquest document, es farà ús segons el Reglament General 
de Protecció de Dades (Reglament (UE)2016/679) del 27 d'abril de 2016 



Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la 

Covid-19 

Declaro sota la meva responsabilitat: 

 Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i 
que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el 
desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure, en la qual en/na 
...................................... participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i 
l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que 
puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat. 

 Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb 
les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor 
d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament 
de l’activitat.  

 Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per en/na 
...................................... per als dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi 
l’equip de dirigents.  

 Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut 
d’en/na ...................................... compatible amb la simptomatologia Covid-19 
mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu 
entorn familiar.  

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, en/na 
...................................... compleix els requisits de salut següents: 

 Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, 
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 
infecciós.  

 No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 
confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 
dies anteriors a la realització de l’activitat.  

Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per 
a la Covid-19:   

 Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat 
de la seva participació en l’activitat. 

Nom i cognoms, DNI i signatura pare/mare o tutor/tutora 

Data i localitat 
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