Funcionament del Casal d’Estiu 2020
Escola La Carpa
Consell Esportiu de l'Hospitalet
Telèfon: 934 02 60 70
Carrer Digoine, 29 08901 L'Hospitalet

Inscripcions
Totes les inscripcions es faran a través de la pàgina web cehospitalet.org/lh/casal-la-carpa.
Per poder fer la inscripció s’haurà d’adjuntar aquests documents:
•
•
•

Foto
Targeta sanitària
Llibre de vacunes

Les inscripcions començaran l’11 de maig (a partir de les 10h) per tots els nens/es de l’escola La Carpa
i el 18 de maig per tots els nens/es que no siguin de l’escola (10€ suplement).
Aquest any, a causa del gran nombre d’incerteses que ens genera la situació actual amb el COVID-19,
les inscripcions es faran per tenir la plaça reservada sense cap cost econòmic.
En el cas que es pugui realitzar el Casal, però hi hagi limitacions (no es puguin realitzar les excursions, no
es pugui oferir el servei de menjador, etc.), el preu del casal es reduirà i s’informarà a cada família del
nou import del servei.
L’abonament de l’import total s’haurà de fer durant la setmana del 15 al 19 de juny mitjançant una
transferència bancària a aquest número de compte: ES97 2100 0574 3502 0006 0307. El concepte de
la transferència haurà de ser “Escola on es faci el casal - Nom de l’infant”.
Si finalment no es pot realitzar el Casal, no s’haurà d’abonar cap import.

Anul·lacions
Es poden fer anul·lacions de les reserves sense cap cost econòmic fins al diumenge 14 de juny.
A partir de dilluns 15 de juny no s’accepten anul·lacions i, per tant, no es realitzaran devolucions
excepte en casos de malaltia greu o accident.
En cas de malaltia o accident es retornarà el 85% de l’import abonat a partir de la data d’avís de
la mateixa i amb informe mèdic
Les anul·lacions es poden fer presencialment a les oficines del Consell Esportiu (Carrer Digoine, 29) o
comunicar per escrit al correu electrònic cehospitalet@cehospitalet.org.
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Canvis de setmana
S’acceptaran canvis de setmana amb 15 dies d’antelació a la modificació.
Els canvis de setmana s’han de fer obligatòriament de manera presencial a les oficines del Consell
Esportiu (Carrer Digoine, 29), sempre hi quan l’estat d’alarma ho permeti. En cas contrari, s’haurà de
fer via e-mail (cehospitalet@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 link 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 el dijous anterior a les 19h.

Horari d’atenció al Consell Esportiu d’Hospitalet
De dilluns a dijous de 10 a 14h i de 16 a 19h. Divendres de 10 a 14h.

Horaris
•
•
•

Servei d’acollida: 08.00h a 09.00h.
Matí: 09:00h - 14:10h o de 08:45 a 14:00
Matí i dinar: 09:00h - 15:00h.

* Els nens/es que vulguin fer ús puntual del servei d’acollida, del servei de menjador i/o del servei de tarda
hauran d’abonar a primera hora del mateix dia l’import exacte al coordinador del casal.

Centre d’interès
Degut a les circumstàncies excepcionals que estem vivint pel COVID-19 aquest any, no farem temàtica,
hem enfocat el casal en activitats lúdiques i esportives.
Dirigit a: P3, P4, P5 i primària.
•
•
•
•
•

Activitats esportives
Treballar els valors i les emocions
Jocs de coordinació, psicomotors, tradicionals, simbòlics, etc.
Balls moderns
Tallers
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Activitats aquàtiques
Degut a les circumstàncies excepcionals que estem vivint pel COVID-19 aquest any, la piscina, no es
realitzarà.
Per substituir les hores de piscina, es realitzaran jocs d’aigües i activitats amb inflables i lliscadors aquàtics.

Tallers
•
•
•
•
•
•
•
•

Creacions a partir del reciclatge
Manualitats diverses
Dansa
Màgia
Disfresses
Teatre
Cinema
Polseres i collarets

* Tots els tallers i les activitats estaran enfocats a la temàtica del Casal “Medi ambient i Canvi Climàtic”.

Sortides
•
•
•
•
•

1a
2a
3a
4a
5a

setmana
setmana
setmana
setmana
setmana

(1 juliol) → Platja Ocata. Fins les 14h.
(8 juliol) → Parc Natural del Garraf. Fins a les 14h.
(15 juliol) → Riu Llobregat. Fins a les 14h.
(22 juliol) →Platja del Prat. Fins a les 14h
(29 juliol) →Collserola. Fins a les 14h.

* Durant les sortides, serà totalment obligatori que tots els infants portin la samarreta oficial del Casal, la
qual serà facilitada el primer dia.
* L’organització es reserva el dret de canviar o substituir alguna activitat per motius tècnics, ambientals o
alguna altra raó que ajudi a millorar el funcionament del Casal.

Durant el Casal
Per facilitar el bon funcionament del Casal els nens/es hauran de portar:
•
•
•
•
•
•

Ampolla d’aigua i esmorzar
Pantalons curts i samarreta (marcats amb el nom)
Piscina i jocs d’aigua: banyador, tovallola, sabatilles, casquet de bany (només els dies de piscina)
Muda de recanvi (per qui ho estimi oportú)
Crema de protecció solar (cal que cada dia la portin posada de casa)
Calçat esportiu
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Xarxes socials
Per poder seguir el dia a dia del Casal disposem de la pàgina de Facebook “Casal Escola La Carpa”. A més
a més, al començament del casal s’enviarà per correu electrònic, un link de Google Drive on es penjaran
totes les fotos i vídeos que es vagin fent durant el casal.

Sopar de germanor i Nit a l’escola
A causa de les circumstàncies especials que s’estan donant aquest any pel COVID-19, no es podran
realitzar les activitats especials de sopar de germanor, i nit a l’escola. Si un cop comenci el casal es veu
factible dur-les a terme, s’informarà a les famílies perquè hi puguin participar.

Contacte
En cas de tenir qualsevol mena de dubte referent al funcionament del casal o del procés d’inscripció, no
dubti en posar-se en contacte amb nosaltres. Per fer-ho haurà d’enviar un correu electrònic als següents
dos comptes.
•

campuslacarpa@gmail.com

•

marianogarcia@cehospitalet.org

* Es prega que en cas d’enviar un correu electrònic, s’enviï sempre als dos comptes i no només a un.
D’aquesta manera es podrà proporcionar una resposta molt més ràpida i efectiva.
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