
Informació 
i inscripcions
Les inscripcions al Casal d’Estiu s’hauran de realitzar:  
Format presencial entre el 24 de maig i l’11 de juny del 2021 a les 
dependències de l’Àrea de Benestar Social (Avinguda Espanya 6C, baixos). 
Cal demanar una cita prèvia per internet o bé trucant al 93 580 88 88, 
extensions 3772 i 3770.  

Format telemàtic entre el 24 de maig al 13 de juny del 2021.

Per baixes i/o modificacions del 14 al 18 de juny del 2021 (format presencial) 
del 14 al 20 de juny del 2021 (format telemàtic) 

Cal portar
Documentació necessària per infant:

 Fitxa inscripció omplerta

 Declaració Responsable COVID19 (portar el dia d’inici del torn)

 Còpia del llibre de vacunes al dia

 Fotografía del nen/a (mida carnet)

 Còpia tarjeta sanitària

 Còpia del DNI de mare/pare/tutor/a legal de l’infant

Edats
Adreçat a infants que hagin cursat des de P3 a 6è de primària  
el curs 2020-21

Horaris i llocs
Opció Matí: de 8.30h a 13.30h

Opció tot el dia: de 8.30 a 16.30h (servei de menjador + activitat de tarda)

Les famílies podreu escollir una de les dues escoles ( les dues escoles 
contemplen opció matí i opció tot el dia):

Escola Serraparera (Carrer Diagonal, 41)

Escola Collserola (Carrer de Pizarro, 0)

Reunió pares  
i mares
Dia 21 de juny a les 18.30h 
Es realitzarà en format virtual (podreu consultar  
el link, més endavant, a la web de l’ajuntament  
i en la mesura de lo possible se us farà arribar  
per mail).

Informació General 
Dates
Els casals municipals es realitzaran, del 28 de juny al 30 de juliol, en 
cinc torns d’una setmana de durada cadascun: 

1r torn (del 28 de juny al 2 de juliol)

2n torn (del 5 al 9 de juliol)

3r torn (del 12 al 16 de juliol)

4t torn (del 19 al 23 de juliol)

5è torn (del 26 al 30 de juliol)

Preus i modalitats: 
Opció matí: 55 € /setmana 

Opció tot el dia (inclou menjador): 75 € / setmana 

Opció tres dies matí i dos dies “tot el dia” : 65 €

A partir del segon germà o germana, opció matí: 45 €/setmana

A partir del segon germà o germana, opció tot el dia: 65 € / 
setmana 

A partir del segon germà o germana, opció tres dies matí i dos 
dies “tot el dia”: 55 € 

Menjador esporàdic: 7 € / dia

Els preus per torn inclouen totes les activitats, la samarreta dels Casals 
i les excursions de dia sencer fins les 16.30h (aquest dia no hi haurà 
servei de menjador ni de pícnic, haurem de dur el dinar des de casa). 

2021
Cerdanyola del Vallès

Com contactar
Si voleu més informació sobre el projecte de 

casal d’estiu podeu trucar al 

673 624 530 
o consultar la web de l’Ajuntament

www.cerdanyola.cat

www.cerdanyola.cat/estiu

Un nou estiu arriba i per tant el casal d’estiu municipal també arriba. Aquest 
és un segon estiu encara condicionat pels efectes de la pandèmia.

No obstant el coneixement i l’expertesa adquirida durant aquest any ens 
permet oferir una nova edició del Casal d’Estiu municipal.

Fruït del treball transversal entre diferents departaments de l’Ajuntament que 
han treballat per fer del casal d’estiu municipal un element d’estiu enriquit en 
nous aprenentatges i vivències per als infants i joves de la nostra ciutat.

L’Ajuntament de Cerdanyola destinarà un important nombre de recursos 
humans, tècnics i econòmics per garantir el desenvolupament dels casals d’estiu 
en plenes condicions de seguretat i higiene.

Aquesta tasca però és molt important que sigui compartida amb les famílies. 
La comunicació i la corresponsabilitat de les famílies per garantir un casal amb 
plenes garanties pel compliment dels protocols és molt important.

Des de l’Ajuntament tenim clar que la ciutat té una funció educadora en un 
sentit ben ampli, educació entesa com un procés permanent d’aprenentatge. 
Així, el casal d’estiu neix amb aquest objectiu i amb el compromís d’esdevenir 
espai d’educació, pensat per a la socialització, el desenvolupament de les 
capacitats creatives dels infants i l’aprenentatge de valors des de l’educació en 
el lleure.

Desitjar que els infants i joves gaudiu de la proposta d’activitats que des de 
l’Ajuntament de Cerdanyola us fem. També dir-vos que creiem de la importància 
d’aquest servei municipal des de la convicció que el lleure educatiu facilita que 
els nostres infants i joves siguin persones més resilients, lliures i compromeses 
amb el seu entorn.

Us animem a participar i esperem de bon grat que amb el Casal d’Estiu 
Municipal 2021, els vostres fills i filles gaudeixin d’un bon estiu.

David Gonzalez Chanca Carlos Cordón Núñez
Regidor de Joventut, Infància i Educació                 Alcalde

Casals d'est
iu

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8.30  
a 9.30 h 

Entrada esglaonada i per grups  
+ Espai de benvinguda (racons de jocs, cançons i dinàmiques)

9.30  
a 13.30 h 

Centre d’Interès
nuSOS

 +
 Activitats 

especialitzades
- Esports en xarxa
- Teixim somriures

PISCINA I/O 
ACTIVITATS 

D’AIGUA

EXCURSIÓ

PISCINA I/O 
ACTIVITATS 

D’AIGUA

Centre d’Interès
nuSOS 

+ 
Activitats 

especialitzades
- Art i Ciència

- Natura i medi 
ambient

13.30  
a 16.30 h

Activitats de 
tarda

Activitats de 
tarda

Activitats de 
tarda

Activitats de 
tarda

Horari Setmanal

Com cada estiu apostem de nou per oferir als infants un casal adaptat a les 
seves necessitats i motivacions. Un estiu ple d’activitats tallers, sortides i noves 
experiències positives on les infants podran gaudir de moments de lleure i de les 
companyes i companys.

• Activitats a l’aire lliure i en contacte amb la natura on descobrirem places, camins 
naturals, noves instal·lacions i trossets de bosc que ens ofereix la ciutat.

• Activitats especialitzades relacionades amb l’esport, l’expressió corporal i les 
emocions, el teatre, la dansa, les arts plàstiques, la ciència i el medi ambient i la 
natura.

• Sortides  per conèixer els recursos que ofereix la ciutat.

• Excursions de tot el dia per descobrir nous espais.

• Experiències i noves amistats.

• Espais de diàleg individual i o amb grup.

• Acompanyament emocional.

• Racons de tallers, lectura i reforç de les competències bàsiques. 

• Gimcanes, jocs d’aigua, tallers i experimentació. 

Seguretat i salut 
Totes les activitats i sortides d’estiu queden subjectes a canvis i es realitzaran 
seguint totes les recomanacions de prevenció del Covid-19 establertes per 
la Generalitat de Catalunya. Aquestes mesures de prevenció incorporen 
l’adequació de les activitats, els espais i els grups i les mesures personals i 
col·lectives d’higiene i prevenció.

HIGIENE PERSONAL. Es fomentaran i garantiran les pautes d’higiene personal 
adequades facilitant els productes i materials necessaris.

NETEJA I DESINFECCIÓ. S’assegurarà la neteja i desinfecció constant i 
pautada de totes les superfícies, espais i materials.

ACTIVITATS A L’AIRE LLIURE. Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure o en 
espais oberts i amb ventilació natural.

GRUPS DE CONVIVÈNCIA. Les activitats es faran en grups de convivència 
aïllats amb una educadora o educador.

FORMACIÓ DELS EDUCADORS/ES. Es faran formacions específiques en 
educació emocional, higiene i prevenció per preparar a les monitores i  monitors.

RESPONSABLE DE LA SEGURETAT I HIGIENE. A totes les activitats hi haurà 
una persona Responsable de la Seguretat i Higiene que vetllarà pel seguiment 
d’aquestes mesures.

NO ES PERMETRAN VISITES. No es permetran les visites/entrades de familiars 
a les activitats i s’organitzaran de manera esglaonada les entrades i sortides.

CONTROL DE TEMPERATURA I SÍMPTOMES. Es farà un control de 
temperatura diari i de la simptomatologia associada amb el COVID-19.

PROTOCOL EN CAS DE POSITIU. Es complirà amb el protocol que estableixin 
les autoritats sanitàries en cas de positiu d’algun participant i/o membre de 
l’equip.

NO ES PODRÀ PARTICIPAR SI. En cap cas es podrà participar a les activitats 
si es tenen símptomes de COVID-19 o s’ha estat en contacte amb persones 
afectades en els últims 14 dies.

VENTILACIÓ DEL ESPAIS. Es ventilaran els espais interiors mínim 3 cops al 
dia i es desinfectaran periòdicament

TRANSPORT. Les infants i les monitores hauran de dur mascareta en els 
transports en autocar. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la 
màxima separació entre els usuaris.

IMPORTANT!!!

L’organització i/o activitats durant el casal  
es poden veure afectades en funció de les 
informacions que anem rebent per part del 
Departament de Salut Pública degut a la 
situació actual.

Informació

Què farem?

CENTRE D’INTERÈS: Sota el lema “Fem possible un món millor” els infants 
s’embarcaran en un munt d’aventures i missions. Durant aquest casal d’estiu 
descobrirem a través de la proposta educativa nuSOS, que molta gent 
menuda, en llocs petits, fent petites coses, podem canviar el món.

ACTIVITATS ESPECIALITZADES: Les activitats especialitzades es realitzaran 
els dilluns i els divendres i l’infant tindrà l’oportunitat de gaudir i descobrir allò 
que l’hi agrada. Activitats adequades, plantejades i diferenciades per a cada 
grup.

Les activitats especialitzades que es platejaran els dilluns giraran al 
voltant de:

 L’esport en xarxa: Activitats que permetran a l’infant fer un mapa dels 
esports i jocs que es practiquen al seu entorn més proper i arreu del món, 
a la vegada que descobrirà el que culturalment ens transmeten.

Teixim somriures: Conjunt d’activitats dedicades a l’expressió corporal i 
el reconeixement de les emocions a partir de diferents tècniques com el 
teatre, la dansa, la relaxació i els jocs de rol. 

Les activitats especialitzades que es platejaran els divendres giraran al 
voltant de:

Les arts plàstiques i la ciència: L’infant, a partir de múltiples materials 
que ens ofereix el nostre entorn més proper, posarà en pràctica 
l’observació, la deducció, la construcció i el descobriment de noves 
formes d’habitar el món des d’una vessant ambientalista.

El medi ambient i la natura: Espai on es fomentarà la sensibilització cap 
al món de la natura, sostenibilitat i del procés de canvi climàtic actual. 

PISCINA: Els dimarts o dijous 
passarem el matí ben frescos 
realitzant activitats a la piscina. 

EXCURSIÓ: Oferim als infants l’oportunitat de conèixer espais 
i gaudir d’experiències lúdiques divertides. Totes les infants del casal 
marxem fins les 16,30h a gaudir  d’un dia ple d’aventura. 

ACTIVITATS D’AIGUA: L’aigua i remullar-se són indispensables en les 
activitats d’estiu, així que els dimarts o dijous en els espais exteriors que 
ens ofereix l’escola realitzarem jocs i activitats on l’aigua i la diversió 
estaran assegurades.

ACTIVITATS DE COMPETÈNCIES DE TARDA: Oferirem un seguit 
de tallers competencials de la mà d’experts en matèries de  jocs de 
taula, lectura i il·lustració de llibres, dinàmiques amb anglès i gestió 
d’emocions.


