PREGUNTES FREQÜENTS (FAQS)
QUAN PODEM FER LES INSCRIPCIONS DEL CASAL D’ESTIU?
Les inscripcions al Casal d’Estiu s’hauran de realitzar:
De forma telemàtica entre el 16 de maig al 5 de juny del 2022.
Enguany per formalitzar la inscripció cal seguir les següents passes:
1. Omplir el formulari en la pagina web: https://cerdanyola.estiu.fundesplai.org
Un cop omplert, rebreu un correu electrònic a l’adreça indicada en el formulari,
amb un document PDF resum del formulari.
2. Entrar per registre municipal telemàtic, una instància adjuntant el PDF que us
han enviat per correu en el pas anterior: https://www.cerdanyola.cat/seuelectronica/tramits.
Per fer aquest tràmit electrònicament cal disposar d'una identificació digital. Si
no es té, es pot obtenir fàcilment l'IdCAT Mobil (per a més informació, cal anar
https://idcatmobil.seu.cat)
3. Finalment, haureu d’entrar la documentació necessària a traves de la intranet
del formulari
QUINA ÉS LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ADJUNTAR A LA INTRANET DEL
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ, PER INFANT?
•
•
•
•

còpia del llibre de vacunes al dia
fotografia de l'infant (mida carnet)
còpia targeta sanitària
còpia del DNI de mare/pare/tutor/a legal de l’infant

PUC MODIFICAR O DONAR DE BAIXA UNA INSCRIPCIÓ
Si. Ho podeu fer els dies del 6 al 10 de juny.
Per fer-ho, heu d’enviar correu electrònic a espaiinfantil@cerdanyola.cat, explicant
modifiqueu o us doneu de baixa. En el cas de modificació heu detallar els canvis que
voleu fer a la inscripció.
Un cop fet, rebreu resposta en el mateix correu electrònic, amb un PDF de confirmació.
Aquest PDF l’haureu d’entrar per registre municipal, mitjançant instància telemàtica.
Aquesta baixa o modificació, no serà efectiva fins que no es fa aquest darrer pas (el
registre municipal).
Un cop finalitzat aquest període, no es podrà fer cap modificació o baixa de la inscripció.
El preu final a pagar serà el resultant de la formalització de la inscripció

SI UN INFANT NO ASSISTEIX UNS DIES O SETMANA AL CASAL, ES DESCOMPTE EN EL
PREU FINAL?
El reglament de Casal d’Estiu estableix:
En cas de no formalitzar la sol·licitud d’anul·lació en el termini establert, i malgrat l’infant o
adolescent no participi finalment en les activitats dels Casals Infantils, s’exigirà el pagament
de la inscripció, que serà executat per la via administrativa de constrenyiment segons el
procediment establert en la normativa vigent de recaptació.
Excepcionalment, però, es podran estimar les sol·licituds de baixa presentades fora de termini
en aquells casos en els que no s’hagi assistit cap dia a les activitats programades i que aquesta
no assistència hagi estat provocada per una raó imprevista, no imputable a l'usuari,
sobrevinguda amb posterioritat a la data màxima de presentació de la sol·licitud de baixa i
degudament justificada. Entre els supòsits de baixa presentada fora de termini que podran
estimar-se excepcionalment es consideraran els casos d’accident o malaltia que no permeti
l’assistència a les activitats, la malaltia que impedeixi l’assistència de l’infant pel risc de
contagi a altres participants, les situacions familiars sobrevingudes o els canvis de darrera
hora en les dates de les vacances familiars. En tots aquesta casos caldrà la justificació
documental.

QUINES SON LES OPCIONS I PREUS?
●
●
●
●
●
●

Opció matí: 55 € /setmana
Opció tot el dia: 75 € / setmana
Opció tres dies matí i dos dies “tot el dia” (3+2) : 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”(3+2) : 55 €

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).
Us podeu acollir a la tarifació social, tramitant la corresponent sol·licitud a:
https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/tramits/tarifacio-social
COM HE DE PAGAR?
Una vegada presentada i registrada la instància amb el PDF adjunt, es considerarà
formalitzada la vostra inscripció al Casal d’Estiu.

La corresponent liquidació serà emesa per l’Organisme de Gestió Tributaria de la
Diputació de Barcelona (ORGT), ja que és l’organisme en qui té delegada la
recaptació d’aquest ingrés. Aquesta liquidació serà enviada a l’adreça que figura al
formulari d’inscripció.

COM ESTÀ ORGANITZAT EL CASAL AQUEST ESTIU?
S’ha dissenyat i organitzat l’activitat per a poder oferir un estiu ple d’activitats de lleure
on l’infant pugui gaudir i a la vegada sentir-se còmode i protegit davant la situació que
estem vivint.
o 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
o 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.
o Sortides per conèixer els recursos que ofereix la ciutat.
o Excursions de tot el dia per descobrir nous espais.
o Experiències i noves amistats.
o Espais de diàleg individual i o amb grup.
o Acompanyament emocional.
o Racons de tallers, lectura i reforç de les competències bàsiques.
o Gimcanes, jocs d’aigua, tallers i experimentació.
HI HAURÀ AQUEST ESTIU SESSIÓ INFORMATIVA PER A FAMÍLIES?
Si, aquesta serà presencial el dilluns 13 de juny a les 18:30h en el jardins de Ca
n’Ortadó
ON PUC ADREÇAR-ME EN CAS DE DUBTES?
Per més informació disposeu de la publicació digital i podeu adreçar-vos a:
Espai Infantil: c/Escoles, 7
Telèfon: 673 624 530
espaiinfantil@cerdanyola.cat

