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INFORMACIÓ GENERAL

Per puntuació
3 punts per ser de Cerdanyola
1 punt per ser abonat de ZEM Can Xarau
1 punt per haver estat inscrit al curs 2019/20

Per lletra que regirà l'ordre de preferència és la
que va sortir al sorteig de la temporada
2019/20 (Ñ).
Del total de places hi haurà una reserva destinada
per germans, infants amb prescripció mèdica i
social.

DNI infant
Dni pare/mare o tutor
Cartilla de vacunació
Full de declaració responsable
Full d'inscripció

Aquest mes de juliol realitzarem l'activitat del casal
Poliesportiu a les instal·lacions del CEM Can Xarau, el
ratio per monitor es més limitat donat que s'han de
respectar les mesures d'higiène preventives pel
COVID'19
 
PREINSCRIPCIÓ:
Del 9 al 12 de juny de 2020
(Preferiblement telemàtica* , si es vol fer presencial
caldrà demanar cita prèvia al telèfon
93.691.77.04/05
 
Llistats d'admesos; 15 de juny de 2020
Reclamacions: 16 de juny de 2020
Formalització: 
Cita prèvia del 17 al 24 de juny de 2020
 
Barem per fer el repartiment de places:
1.

a.
b.
c.

2.

3.

 
DOCUMENTACIÓ:
1.
2.
3.
4.
5.

 
DESCOMPTES:
10% ABONATS del CEM Can Xarau
30% Discapacitats (33%ICASS)

Places limitades



DURACIÓ
Aquest any s'ofereixen 3 quincenes de casal des
del 29 de juny al 7 d'agost.
 

1a quinzena; del 29 de juny al 10 de juliol de 2020
2a quinzena: del 13 al 24 de juliol de 2020
3a quinzena: del 27 de juliol al 7 d'agost
 

Es podran realitzar un màxim de 2 quinzenes per
tal de donar opció a que més infants puguin fer
activitat.
 
 

HORARI
L'horari d'activitat serà de 9 a 14h.
Hi haurà servei de canguratge:
                               de 8.30 a 9 i de 14-14.30h 
PREUS
1 quincena........  104,61€ (no padró 106,61€)
2 quincenes....... 194,88€ (no padró 196,88€)
 
GRUPS I PLACES
Aquest any tenim novetats tant en les franjes
d'edat com en les places que s'ofereixen per tal de
mantenir les mesures que es requereixen per
evitar el contagi.
 
PETITS: 
Nascuts en els anys 2016-2015-2014
MITJANS 1: 
Nascuts en els anys 2013-2012
MITJANS 2: 
Nascuts en els anys 2011-2010
GRANS: 
Nascuts en els anys 2009-2008
JUNIORS:
Nascuts en els anys 2007-2006
 
El nombre de places es orientatiu, anirà en funció
de les preinscricpcions que es rebin. Per tal d'obrir
un grup d'edat haurà d'haver un mínim de
participants. Els ratios d'infants per monitor serà:
6 petits, 8 mitjans 1, 10 mijans 2, 10grans i 10
juniors.

esports d'equip sense contacte
esports individuals
jocs
natació d'ensenyament
tallers de manualitats (hi haurà un
material mínim que cada infant haurà
de portar per tal d'evitar contagis)

Aquest any les activitats les realitzarem de
dilluns a divendres, no hi haurà dia
d'excursió, donat que no es recomanen
els desplaçaments en autocar. 
Si realitzem alguna activitat fora de la
instal·lació serà per l'entorn i amb grups
reduïts.
 
Durant tot el matí destinarem la jornada a
realitzar activitats esportives:

Normativa
d'obligatòri cumpliment Quines activitats farem?

Cada infant haurà de venir amb mascareta,
aquesta s'utilitzara quan no es puguin 
respectar les distàncies mínimes de seguretat.

Hi haurà procediment per netejar i desinfectar
les mans freqüentment per tal d'evitar contagis

Es pendra la temperatura a l'entrada de la
instal·lació. Si un infant presenta 37.2º no podrà
accedir-hi. Si un infant està malat s'haurà de
quedar a casa.

L'entrada i sortida serà esglaonada i s'hauràn de
respectar els horaris d'entrada i recollida dels
infants.

Els infants hauran de portar esmozar, un
tentempié i una ampolla d'aigua marcada amb el
nom de l'infant.

Per fer l'activitat de piscina caldrà portar
banyador, tovallola, casquet de bany i xancletes
tot a una bossa i amb el nom. Incloure bossa de
plàstic per deixar la roba.
Per l'activitat esportiva cal que els infants portin
samareta, samarreta i sabatilles esportives. 

Per tal d'evitar contagis, es recomana que els
infants portin un estoig amb material escolar per
les estones que realitzarem manualitats.
(colors, tisores, llapis, goma) Haurà d'anar marcat
amb el nom i cognoms de l'infant.


