Funcionament del Casal d’Estiu 2022
Escola La Marina
Organitzat pel Consell Esportiu de L’Hospitalet
Telèfon: 934 02 60 70. Direcció: Carrer Digoine 29 – 08901, L’Hospitalet
Horari d’atenció de dilluns a dijous de 10 a 14h i de 16 a 19h. Divendres de 10 a 14h

Inscripcions
Les inscripcions es realitzaran a través de la web del Consell Esportiu
(https://cehospitalet.org/lh/casals-estiu/) i es podran fer a partir del dilluns 2 de maig a les
09:00h pels que siguin socis del AFA de l’escola, el dimecres 4 de maig a les 09:00h pels que
siguin alumnes de l’escola (no socis) i a partir del dijous 5 de maig a les 09:00h pels nens i nenes
que no siguin de l’escola.
Els nens i nenes que vinguin d’una altra escola tindran un suplement de 15€.
Per poder fer la inscripció s’haurà d’adjuntar els documents següents:
•
•
•

Foto
Targeta sanitària
Llibre de vacunes

Les places del casal són limitades (110 places/setmana) i l’organitzador, Consell Esportiu de
L’Hospitalet, es reserva el dret d’admissió.
Aquest any i amb la finalitat de facilitar el pagament, totes aquelles famílies que facin la
inscripció durant el mes de maig, podran efectuar el pagament en dos torns. El primer (50% de
l’import) es farà en el moment de fer la inscripció a través de la web, i el segon s’haurà de fer
per transferència bancària seguint les indicacions que apareixen una vegada s’hagi efectuat el
primer pagament. El segon pagament s’haurà de fer abans del 13 de juny.
En cas de fer la inscripció en el mes de juny, només es podrà fer el pagament en un sol torn.
A més a més, totes aquelles famílies amb germans inscrits al casal, gaudiran d’un 10% de
descompte sobre un dels participants. En cas de ser tres germans inscrits, el descompte
s’aplicarà sobre dos d’ells. Per una altra banda, les famílies amb títol de família monoparental,
també rebran un 10% de descompte.
Anul·lacions
Es poden fer anul·lacions de les reserves amb un retorn de l’import abonat:
•
•

85% de l’import total pagat fent l’anul·lació fins al dia 13 de juny.
60% de l’import total pagat fent l’anul·lació entre els dies 14 i 22 de juny.

A partir del dilluns 23 de juny no s’acceptaran anul·lacions i, per tant, no es faran devolucions
excepte en casos de malaltia greu o accident.

En cas d’urgència mèdica o accident es retornarà el 100% de l’import abonat a partir de la data
d’avís de la mateixa i amb informe mèdic.
En cas de ser positiu en COVID-19 i no poder assistir al casal es retornarà el 100% de l’import
abonat a partir de la data d’avís de la mateixa i amb informe mèdic*.
* Per retornar els diners és necessari que el protocol COVID-19 vigent en aquell moment
impedeixi assistir al casal a les persones positives en COVID-19.
Les anul·lacions es poden fer presencialment a les oficines del Consell Esportiu (Carrer Digoine,
29) o comunicar per escrit al correu electrònic dsanchez@cehospitalet.org o
mmartos@cehospitalet.org.
Canvis de setmana
S’acceptaran canvis de setmana fins al 22 de juny.
Els canvis de setmana s’han de fer obligatòriament de manera presencial a les oficines del
Consell Esportiu (Carrer Digoine, 29). En cas contrari, s’haurà de fer via e-mail
(dsanchez@cehospitalet.org o mmartos@cehospitalet.org).
Només s’acceptaran modificacions si hi ha places disponibles a les setmanes demanades.
Ampliació de setmanes
Les ampliacions s’hauran de fer com a noves inscripcions al mateix enllaç web del Consell
Esportiu.
Només es podrà ampliar si hi ha places disponibles per a la setmana desitjada.
Es podran realitzar ampliacions de setmana fins al dijous anterior a les 15h.
Horaris
Al casal d’estiu es pot participar en diferents franges horàries:
•
•
•
•

Servei d’acollida: 8 a 9h
Matí: 9 a 14h
Matí i dinar: 9 a 15h
Matí, dinar i tarda: 9 a 17h

Els infants que necessitin fer un ús puntual del servei d’acollida, del servei de menjador i/o del
servei de tarda hauran de fer el pagament a través de la plataforma de “Serveis esporàdics” que
trobareu a l’enllaç web (https://cehospitalet.org/lh/casals-estiu/).
Centre d’interès
El centre d’interès d’aquest any és “La volta al món” on tractarem aquells aspectes fonamentals
de les diverses cultures. Cada setmana es treballarà un lloc i una cultura diferent. (Europea,
Asiàtica, Oceania, Africana i Americana)

A més a més, es realitzaran jocs, racons, manualitats, activitats esportives, tallers de cuina... amb
els quals es volen treballar els valors i les emocions.
Activitats aquàtiques
Es faran 2 dies de piscina al Poliesportiu Municipal Bellvitge Sergio Manzano. (Dimarts i dijous)
D’altra banda, es faran jocs d’aigua els dilluns.
Recordeu que tots els infants han de portar el banyador posat de casal, per tal d’agilitzar
l’activitat i a la motxilla hauran de portar casquet de bany (només per la piscina), xancletes, roba
de recanvi i tovallola. A més a més, els dies de jocs d’aigua a l’escola els infants podran portar
globus d’aigua, pistoles d’aigua, etc.
Sortides
Cada setmana marxarem d’excursió els dimecres. Les excursions previstes són:
•
•
•
•
•

1ª setmana → Jumpyard (Fins les 14h)
2ª setmana → Platja Castelldefels (Fins les 14h)
3ª setmana → Granja d’aventura Park (Fins les 17h)
4ª setmana → Muntanya De Santa Creu d’Olorda (Fins les 17h)
5ª setmana → Jalpi Aventura (Fins les 17h)

Serà obligatori que tots els infants portin la samarreta oficial del casal a les sortides.
L’organització es reserva el dret de canviar o substituir alguna activitat per motius tècnics,
ambientals o d’algun altre aspecte que esdevingui un millor funcionament del casal.
Durant el casal
Per al bon funcionament del casal els nens/es hauran de portar:
•
•
•
•
•
•

Ampolla d’aigua i esmorzar en envasos sostenibles
Pantalons curts i samarreta (marcats amb el nom)
Piscina i jocs d’aigua: banyador, tovallola, sabatilles, rova de recanvi, casquet de bany
(només quan hi hagi piscina)
Muda de recanvi (per qui ho estimi oportú)
Crema de protecció solar (cal que cada dia la portin posada de casa)
Calçat esportiu

El primer dia de casal de cada infant es farà entrega de la samarreta oficial del casal + regal
personalitzat del casal.
Sopar de germanor
A causa de les circumstàncies excepcionals que estem vivint per la COVID-19, s’informarà a les
famílies, un cop hagi començat el casal, si es pot celebrar el sopar de germanor.

Nit a l’escola
A causa de les circumstàncies excepcionals que estem vivint per la COVID-19, s’informarà a les
famílies, un cop hagi començat el casal, si es pot fer la nit a l’escola.
Xarxes socials
Per poder seguir el dia a dia del casal disposem de:
•
•

Pàgina de Facebook (Casal Escola La Marina) → Farem ús puntual per facilitar informació
Google Drive → Us farem arribar l’enllaç abans de començar el casal i podreu veure
totes les fotos dels infants.

