
 

                                       
 

PREGUNTES FREQÜENTS (FAQS) 

 

 QUAN PODEM FER LES INSCRIPCIONS DEL CASAL D’ESTIU? 

Les inscripcions al Casal d’Estiu s’hauran de realitzar:  

Format telemàtic entre el 24 de maig al 13 de juny del 2021. (link inscripció telemàtica).  

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. 

 

Format presencial entre el 24 de maig i l’11 de juny del 2021 demanant cita prèvia 
(https://citaprevia.ubintia.com/cerdanyola/#nbb) a les dependències de l’Àrea de Benestar 
Social ( Av. Espanya 6c, baixos) o trucant al 93.580.88.88 (extensions 3772 i 3770). 

Documentació que cal adjuntar 

● Inscripció de/la infant omplerta 
● 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. 

 

  



 

                                       

ON PUC TROBAR LA INSCRIPCIÓ I LA DECLARACIÓ  RESPONSABLE? 

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

1. Inscripció 
2. Declaració responsable COVID-19 
3. Tríptic informatiu dels casals d’estiu 2021 

QUE ÉS LA DECLARACIÓ DE RESPONSABLE? 

La declaració de responsable 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 emplenat el primer dia que la infant comença 
cada torn del casal. 

QUAN COMENCEN ELS CASALS D’ESTIU? 

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) 

 
 
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” : 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 €  
● Esporàdica: 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).  



 

                                       
Us podeu acollir a la tarifació social. 

COM HE DE PAGAR? 

Una vegada presentada i registrada la fitxa d’inscripció, 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 en qui té delegada la recaptació d’aquest ingrés. 
Aquesta liquidació serà enviada a l’adreça que figura al full d’inscripció.  
 

PUC ANUL·LAR O CANVIAR LA INSCRIPCIÓ? 

Per ANUL·LAR o MODIFICAR una inscripció, i, per tant la corresponent obligació de pagament, 
cal sol·licitar-ho per instància al Registre General de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès del 
14 al  18 de juny del 2021 ( format presencial) del 14 al 20 de juny del 2021  (format telemàtic) 

En el cas que el vostre fill o filla, durant la participació del casal, no pugui assistir per motius 
relacionats amb les mesures de prevenció sobre el COVD19, es descomptarà del preu final a 
liquidar.  

 

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.  

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

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. 

 

 ELS INFANTS HAN DE PORTAR LA MASCARETA? 
 
La mascareta, és obligatòria, a partir dels 6 anys i recomanable en infants a partir de 3 anys ( 
si no hi ha contraindicacions). Aquesta s’ha de portar des de casa i ben identificada 
(aconsellem una de recanvi a la motxilla per si es perd o es trenca). 
 
Totes les persones presents a l’activitat han de portar la mascareta durant l’activitat, i en el 
moment de l’entrada i la sortida. Per tant, és obligatori l’ús de la mascareta amb independència 
del compliment de la distància física de seguretat. 
 
 
Excepcions:  

● En els desplaçament amb bus, serà obligat l’ús de la mascareta per a totes les infants 
del casal de 3-11 anys. 

● No es farà ús de la mascareta quan: 
 

○  Aquest estigui contraindicat. Així no estan obligades a fer servir la mascareta 
les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que 
se’n pugui veure agreujada al fer-la servir. Tampoc si, per la situació de 
discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per treure’s la mascareta 
o bé presenten alteracions de conducta que en fan inviable l’ús.  
 

○ En els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la mateixa 
naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta sigui incompatible, d’acord amb 
les indicacions de les autoritats sanitàries. 

 
 
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 elles i ells i per a la resta de persones del seu entorn.  
 
L’hora d’arribada dels infants és una franja amplia de 8.30-9.30h del matí on es realitzarà  la 
desinfecció de mans amb gel a totes les infants i monitores/monitors. 
 
Per a poder dur a terme aquestes comprovacions les entrades al casal es realitzaran de forma 
ordenada, mantenint les distàncies de seguretat, per portes diferents i les famílies no podran 
accedir al recinte. L’objectiu és evitar aglomeracions. 
El dia de la reunió de famílies se us indicarà, per escola i grup d’edat, la porta d’entrada. 
 
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). 



 

                                       
 
En quan a la sortida aquesta es farà per grups i de forma esglaonada per la mateixa porta 
d’entrada. 

 

COM ES GARANTEIX LA SEGURETAT SANITÀRIA DELS NOSTRES FILLS I 
FILLES? 

 
En tot moment l'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 
2021. 

 

COM FUNCIONA EL MENJADOR? 

Seguretat alimentària: 

● El menjar es servirà de forma individual a cada infant i no es podrà compartir. Tampoc 
es podrà veure directament de les fonts i cada participant portarà la seva pròpia 
cantimplora que podrà emplenar quan ho necessiti. 

● Cada grup de convivència estarà assegut a la mateixa taula mantenint les distàncies de 
seguretat amb la resta de grups de convivència. Si les dimensions dels menjadors no ho 
permet els grups de més petits menjaran a les aules. 

● Les instal.lacions seran desinfectades abans i després de cada ús. 
● Els dies d’excursió cada infant ha de portar els seus àpats i evitarem que els 

comparteixin, igual que els utensilis (coberts i cantimplores). 

 

 HI HAURÀ AQUEST ESTIU SESSIÓ INFORMATIVA PER A FAMÍLIES? 

Si, aquesta serà virtual el dia 21 de juny a les 18,30h. El link de la reunió estarà penjat a la web 
de l’ajuntament i a les xarxes socials corresponents i en la mesura de lo possible es farà arribar 
per correu electrònic. 

 

 


