
 PREGUNTES FREQÜENTS (FAQS)

1.- QUAN PODEM FER LES INSCRIPCIONS DEL CASAL D’ESTIU?

Les  inscripcions  del  casal  d’estiu  s’hauran de fer   del   8  al  19 de juny de forma
telemàtica i excepcionalment de forma presencial.

2.- QUAN COMENCEN ELS CASALS D’ESTIU?

Del 29 de juny al 7 d'agost

• 1r torn: del 29 de juny al 10 de juliol

• 2n torn: del 13 al 24 de juliol

• 3r torn: del 27 de juliol al 7 d'agost

Aquest estiu els torns del casal son quinzenals, no hi ha opció de dies esporàdics ni per
setmanes.  Aquesta manera d’organitzar-nos  es degut a que el procés d’incubació del
virus  és  de  15  dies.  Això  ens  permetrà,  en  cas  de  detecció  d’un  infant  amb
simptomatologia, un ràpid aïllament de les persones de contacte i una traçabilitat en
cas de possibles contagis. 

3.-QUINS SON ELS PREUS?

• Horari de matí: de 8.30 a 13.30 112.24€ per torn

o Segon germà 90.30€

• Horari de tot el dia (inclou menjador) de 8.30 a 16.30h: 112.24€ per torn +
50€ menjador per torn.

o Segon germà: 90.30€ per torn+ 50€ menjador per torn.

4.-COM HE DE PAGAR EL PREUS?

Una vegada presentada tota la documentació, es considerarà formalitzada la inscripció
al Casal d’Estiu.

Hi han dues preus que heu de pagar de forma diferent:

1. El preu segons l'horari que hagueu escollit (mati o tot el dia)

2. El preu del menjador (50 € per torn)

Sobre el 1er cas:

Una vegada presentada i registrada aquesta fitxa, es considerarà formalitzada la seva
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  que  té  delegat  la
recaptació d’aquest ingrés. Aquesta liquidació serà enviada a l’adreça que figura al
full d’inscripció. 

Sobre el 2n cas (menjador): vegeu la pregunta nº 

5.- PUC ANUL·LAR O CANVIAR LA INSCRIPCIÓ?

Per anul·lar una inscripció cal sol·licitar-ho per instància fins el divendres 26
de juny. En cas contrari, i malgrat l’infant no participi finalment en el Casal
d’Estiu 2020, l’Organisme de Gestió Tributaria exigirà el pagament.
En el cas que el vostre fill o filla, no pugui assistir a l'activitat per motius relacionats
amb les mesures de prevenció sobre el  COVD19,  es descomptarà del  preu final  a
liquidar. 

6.- COM ESTÀ ORGANITZAT EL CASAL AQUEST ESTIU?

L’equip estem treballant 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. 

Seguint  les  instruccions  i  recomanacions  des  de  salut  i  a  partir  del  protocol  de
PROCICAT el casal aquest estiu serà el següent:

Les escoles tindran una ocupació màxima de 120 infants, els quals estaran dividits  per
4 seccions (Petits P3-P4-P5) (Mitjans Petits 1r-2n) (Mitjans Grans 3r i 4t) i (Grans 5è i
6è).  En  cada  secció  hi  trobarem  3  grups  de  convivència  de  10  infants  amb  un
monitor/a responsable i un de reforç. Aquests grups seran el més homogenis possibles,
tenint en compte l’edat i la opció de menjador o sense menjador. Aquests grups seran
tancats i es procurarà el màxim distanciament físic, però no social, dels infants entre
ells i elles amb altres seccions.

7.- COM ES DURÀ A TERME  LA NETEJA? 

Realitzarem un rentat de mans a l’inici i al final de cada activitat i en punts estratègics
(menjador, entrada aules i entrades a l’escola) es disposarà de solució hidroalcohòlica. 

8.- ELS INFANTS HAN DE PORTAR LA MASCARETA?

La mascareta, és obligatòria, i la de portar cada infant des de casa i  ben
identificada.
En la realització d’activitats no és necessari  l’ús de mascaretes si  es mantenen les
distàncies de seguretat. 
S’utilitzaran mascaretes en el  cas que no sigui  possible  aquest  manteniment de la
distància com per exemple, en el cas de necessitar fer una atenció envers l’infant que
trenqui aquesta distància mínima (per exemple per tal de dur a terme una cura) o en
algunes activitats específiques. 



9.- COM SERAN  LES ENTRADES I SORTIDES DEL CASAL?

Diàriament  caldrà  comprovar  l’estat  de  salut  dels  infants,  per  garantir  que  poden
participar  de  les  activitats  de lleure  amb seguretat  per  a  ells  i  per  a  la  resta  de
persones del seu entorn. 

A l’arribada dels infants i de l’equip de monitors i monitores cada matí a l’activitat es
farà una comprovació de la temperatura (termòmetre frontal  ).  Per a poder dur a
terme  aquestes  comprovacions  les  entrades  al  casal  es  realitzaran  per  grups  de
convivència, per portes diferents i amb un horari que se us indicarà. Aquest estarà
comprés entre les 8.30 i les 9.30h.
Per realitzar aquestes tasques tindrem el suport de personal contractat per la  CREU
ROJA, per realitzar correctament aquestes tasques.

A l’hora d’organitzar les entrades i els horaris tindrem present totes les casuístiques
(  germans  més  grans  i/o  més  petits  a  altres  grups,  horaris  de  feina  i  altres
necessitats).

 Però s’ha de tenir present que 

1. S’ha de ser puntual
2. Fer la cua a la porta que s’indiqui mantenint les distàncies amb altres

famílies
3. Un cop l’infant pugui entrar, l’adult responsable no podrà marxar fins

que se l’hi prengui la temperatura i es facin les preguntes de rigor sobre
l’estat de salut.

10.- COM ES GARANTEIX LA SEGURETAT SANITÀRIA DELS NOSTRES FILL I
FILLES?

En tot moment la organització i la realització del Casal d'Estiu segueix els protocols
aprovats pel PROCICAT del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per
les activitats d'estiu 2020.

Entre altres protocols, tant els coordinadors de cada escola, com la persona de
la CREU ROJA, estaran en coordinació amb els respectius centres de salut
primaria (CAP) de Cerdanyola del Vallès.

11.- COM FUNCIONA EL MENJADOR?

Les escoles on oferim menjador, els infants estaran distribuïts per grups i/o a les seves
aules, on cada responsable serà el que conjuntament amb el grup organitzarà el dinar.
Els  infants  tindran  el  seu  lloc  i  sempre  mantenint  les  distàncies  de  seguretat  i  la
màxima higiene possible.

El  dinar serà distribuït  a  les  escoles  amb l’empresa Vostra Cuina i  amb l’opció de
càtering.



12.- COM HE DE FER EL PAGAMENT DEL MENJADOR?

El pagament de la quota del menjador és de 50€ per torn i es fa directament a l’entitat
gestora del casal. 

Si apunteu al casal d’estiu al vostre fill o filla amb opció menjador, haureu d’adjuntar a
la inscripció el comprovant de pagament del menjador.

1. Fer una transferència bancària a: ES77 2100 0119 8102 0096 0080
i adjuntar el comprovant de pagament amb la inscripció.

2. Indicar escola, torn i noms i cognoms de l’infant.

Si no heu adjuntat a la inscripció el comprovant de pagament del menjador, haureu de
fer entrega el primer dia del casal al coordinador/a 

13.-  PUC  DEIXAR  AL  MEU  FILL/FILLA  DE  FORMA  ESPORÀDICA  AL
MENJADOR?

Aquest estiu no s’acceptaran menjadors esporàdics per temes de seguretat i control de
la pandèmia. És a dir, els grups estaran distribuïts per horari i edats, els quals no es
poden trencar  amb infants  d’altres  horaris  i  edats  (és  una  manera  de  garantir  la
seguretat i la traçabilitat del virus)

14.- COM HE DE FER LA INSCRIPCIÓ?

Aquest estiu el sistema serà totalment diferent. Es prioritza de forma on-line i si no és
possible, per a casos excepcionals està la opció de que sigui de forma presencial.

Per  aquest  motiu  disposeu  d'un  tutorial  al  web  www.cerdanyola.cat/estiu ha  on
trobareu de forma amena com fer-ho.

Inscripció on- line

Per fer el 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)

1. Cal  descarregar-se  el  full  d'inscripció  el  trobaràs  a  la  web
www.cerdanyola.cat/estiu , omplir-lo i guardar-lo a l'ordinador des d'on s'està
fent  el  tràmit.  També  cal  tenir  preparada  i  guardada  a  l'ordinador  la
documentació complementària necessària (si no es té en format electrònic, cal
escanejar-la prèviament).

2.  Picar  el  botó  "Fer  el  tràmit  on-line",  omplir  les  dades  que  es  demanen  i
adjuntar el full d'inscripció i la documentació complementària necessària. Una
vegada  tramitada  la  inscripció  es  genera  un  comprovant  que  es  recomana
guardar.  Aquest  comprovant  també  es  pot  obtenir  a  l'apartat  "carpeta
ciutadana" de la Seu Electrònica.



Inscripció de forma presencial

En casos excepcionals es podrà fer presencialment demanant cita prèvia al 

 telf: 93580 88 88 extensions 3772 i 3770. 

Un cop se us hagin assignat un dia i una hora haureu d’anar a les dependències de
l'Àrea  de  Benestar  Social  (Avinguda  Espanya  6C,  baixos) amb  tota  aquesta
documentació:

• Inscripció de/la infant omplerta
• Declaració de Responsables COVID 19
• Còpia del llibre de vacunes al dia
• Fotografia a mida de/la infant
• Còpia targeta sanitària de o la infant
• Còpia del DNI d’un dels progenitors/es.

15.- QUE PASSA SI NO PORTO TOTA LA DOCUMENTACIÓ QUE ES DEMANA?

Si alguna persona no ha pogut aportar aquesta documentació complementària (tant si
la inscripció s'ha presentat electrònicament o de forma presencial), cal que es posi en
contacte amb els serveis socials municipals (trucant al 93 580 88 88, extensió 3772 o
3770), a on s'indicarà la manera d'aportar-la.

16.-  ON  PUC  TROBAR  LA  INSCRIPCIÓ  I  LA  DECLARACIÓ  DE
RESPONSABLES?

A la web de l’ajuntament www.cerdanyola.cat/estiu . Al final de la pàgina trobareu tota
la documentació.

1. Inscripció
2. Declaració de responsables
3. Tríptic informatiu dels casals d’estiu 2020

17.-QUE ÉS LA DECLARACIÓ DE RESPONSABLE?

La declaració de responsables és un document que degut a la situació de pandèmia,
des de Direcció General  de Joventut  i  el  departament  de salut  es  demana com a
requisit per poder realitzar les activitats d’Estiu.

En aquest document  la família firma que l’infant reuneix els requisits de salut per
poder realitzar l’activitat i que aquests son coneixedors i coneixedores del context de la
pandèmia.

IMPORTANT! Aquest document s’ha de presentar en el moment de la inscripció i en
cada torn, és a dir, quan el teu fill o filla estigui matriculat en els casals d’estiu, amb la
inscripció inicial hauràs d’adjuntar obligatòriament aquest document. Si el teu fill o filla
fa els tres torns, hauràs de presentar aquest document a l’inici de cada torn.



18.-HI HA LÍMIT DE PLACES?

Aquest estiu per a poder atendre al màxim d’infants possibles, s’ha ampliat l’oferta
d’estiu a més escoles i opcions d’horaris, però amb límit de places per escola (120
infants):

Escoles que només ofereixen torn de matí, és a dir, de 8,30-13,30h:

• Escola Xarau (carrer de Santa Anna, 65)

• Escola Collserola (carrer de Pizarro, s/n)

• Escola Les Fontetes (carrer de Greco, 2)

Escoles que ofereixen torn de matí, és a dir, de 8,30-13,30h i torn de tarda 8.30-
16.30h:

• Escola Turó de Guiera (carrer d'Anselm Clavé, 32-34)

• Escola La Sínia (carrer de la Sínia, 13)

• Escola Serraperera (carrer de Diagonal, 41)

19.- PERQUÈ EM DEMANA QUE POSI DUES OPCIONS D’ESCOLA?

Com que les places son limitades, 120 infants màxim per escola i per seccions de 30
infants  amb  unitats  de  convivència  de  10  màxim,  es  recolliran  les  preferències  i
s’ompliran els grups per ordre d’arribada de la inscripció i per les opcions d’horari i
edats. 

Quan el grup i/o l’escola estigui tancada, és a dir, amb el màxim d’infants possibles, i
segueixin  arribant  inscripcions  amb aquella  opció,   s’atorgarà l’escola  i  l’horari  que
hagueu posat com a segona opció, en el cas que passi si us informarà immediatament
via telèfon.

Per  tant,  és  important  que  poseu  dues  opcions,  si  no  hi  ha  dues  opcions  en  la
inscripció us atorgarem aquella escola que creiem que us pot anar millor per l’horari i
la ubicació de la primera opció.

20.- HI HAURÀ AQUEST ESTIU SESSIÓ INFORMATIVA PER A FAMÍLIES?

Si, aquesta serà virtual. Quan recollim totes les inscripcions i abans de començar els
casals d’estiu se us farà arribar el dia, l’hora i el link per a poder fer una reunió, on se
us presentarà el coordinador/a del casal, l’horari d’entrada i sortida, el calendari i les
activitats per torns, edats i dies i es podran resoldre tots aquells dubtes que tingueu.


