Funcionament del Casal d’Estiu 2020
Escola Sant Josep del Pi
Organitzat pel Consell Esportiu de L'Hospitalet
Telèfon: 934 02 60 70. Direcció: Carrer Digoine, 29 - 08901 L'Hospitalet

Horaris
● Servei d’acollida: 8.00h a 8:30h.
● Matí: 8:30h - 14:00h.
● Matí i dinar: 9:00h - 15:00h.
L’horari d’oficina serà de dilluns a dijous de 10 a 14h i de 16 a 19h. Divendres
de 10 a 14h.
Serveis esporàdics: s’hauran d’abonar en metàl·lic i pel valor exacte del servei
al coordinador o la coordinadora del casal el mateix dia que es vulgui utilitzar.
Centre d’interès
▪
▪
▪
▪
▪

Dirigit a: P3, P4, P5 i primària.
Activitats psicomotrius, educatives, lúdiques i creatives.
Activitats esportives.
Jocs de coordinació, cognitius d’espai-temporal, populars,
cooperatius, etc.
Balls moderns (Funky, Hip-Hop, Break Dance, etc.).

* Durant les activitats esportives es podrà triar entre diferents esports com futbol,
bàsquet, hoquei, etc. o ball modern.

Activitats aquàtiques
* Recordeu que tots els nens han de portar el banyador posat de casa, per tal
d’agilitzar l’activitat i a la motxilla hauran de portar xancletes i tovallola.
* Qui necessiti taps per les orelles, també ho haurà de tenir en compte.
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Tallers
●
●
●
●
●
●
●

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

Tots els tallers i les activitats estaran enfocats a la temàtica del Casal “Vols
aprendre com millorar el medi ambient?”.

Sortides
●
●
●
●
●

1ª setmana (30 juny) 🡪 Muntanya (La Emisora).
2ª setmana (7 juliol) 🡪 Platja del Prat de Llobregat.
3ª setmana (14 juliol) 🡪 Muntanya Vallvidriera.
4ª setmana (21 juliol) 🡪 Platja de Castelldefels.
5a setmana (28 juliol) 🡪 Collserola.

* Totes les sortides seran fins les 14h
* Serà totalment obligatori que tots els infants portin la samarreta oficial del
casal els dies de les sortides i la mascareta.
* 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 facilitar el bon funcionament del casal els nens/es hauran de portar:
● Mascareta (obligatori portar-la per entrar a l’escola)
●
●
●
●
●
●
●

Ampolla d’aigua i esmorzar
Pantalons curts i samarreta (marcats amb el nom)
Estoig (amb colors, tissores…)
Jocs d’aigua: banyador, tovallola i sabatilles
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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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 de dilluns 11 de
maig a les 10h.
Aquest any, degut al 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 hagin 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 8 al 14
de juny mitjançant una transferència bancària a aquest número de
compte: ES97 2100 0574 3502 0006 0307
Si, finalment, no es pot realitzar el Casal no s’haurà d’abonar cap import.

● Anul·lacions
o Es poden fer anul·lacions de les reserves sense cap cost econòmic
fins al diumenge 14 de juny.
o 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.
o 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
o 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
o S’acceptaran canvis de setmana amb 15 dies d’antelació a la
modificació.
o Els canvis de setmana s’han de fer obligatòriament de manera
presencial a les oficines del Consell Esportiu (Carrer Digoine, 29),
sempre hi quant l’estat d’alarma ho permeti. En cas contrari,
s’haurà de fer via e-mail (cehospitalet@cehospitalet.org).
o Només s’acceptaran modificacions si hi ha places disponibles a les
setmanes demanades.
● Ampliació de setmanes
o Les ampliacions s’hauran de fer com a noves inscripcions al mateix
link web del Consell Esportiu.
o Només es podrà ampliar si hi ha places disponibles per a la setmana
desitjada.
o Es podran realitzar ampliacions de setmana fins el dijous anterior a
les 19h.

Xarxes socials
Per poder seguir el dia a dia del casal disposem de la pàgina de Facebook “Casal
Escola Josep Janés”.
Farem servir el REMIND, tal i com ja vam fer l’any passat, per comunicar i donar
informació a les famílies.
Per qualsevol dubte o aclaració, ens podeu escriure als següents correus,
preguntant tot allò que necessiteu. És important que ens digueu de quin casal
escola formeu part.
-

marianogarcia@cehospitalet.org
xavilindesceh@gmail.com
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