Casal Infantil
La Sedeta 2020-2021
El Casal________________________________________________________________
L’horari és de dilluns a divendres de 16’30h a 19h.
Horari base:
16:30-17:30h Berenar + joc lliure
17:30-17:55 Activitat 1
17:55-18:05 Primer torn de recollides
18:05-18:45 Activitat 2
18:45-18:55 Tancament i valoració del dia
19:00 Segon torn de recollida

La recollida dels infants es podrà fer entre
activitats, de manera que els infants
puguin acabar tota activitat que comencin
i per tant poder sentir-se realitzats i
satisfets de la feina feta. Proposem dues
franges de recollida per no perdre de vista
la conciliació familiar, la qual considerem
que és fonamental per als nens i nenes:
Entre les 17:45h i les 18:00h, i entre les
18:45h i les 19h.

Inici del 1r trimestre: 28 de Setembre
Inici del servei de recollida a l’escola: 5 d’Octubre
El preu dels i les participants inscrits és de:
Resta dels mesos del curs:
13,35 €/mes 1 dia a la setmana
19,79 €/mes 2 dies a la setmana
26,54€/mes 3 dies a la setmana
33,30€/mes 4 dies a la setmana
40,08€/mes 5 dies a la setmana
Aquest preu inclou:
- El material per a les activitats
- El servei de recollida a les escoles. Servei que es realitza amb infants inscrits
que estan matriculats al Sedeta, Fructuós Gelabert, Escola de les Aigües
Sagrada Família i Escola Claret. Les places són limitades.
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Aquests preus són fins al desembre del 2020. Els preus pel 2021 són a determinar pel
Districte de Gràcia. La primera setmana de casal, del 28 al 2 de Setembre, no es
realitzaran recollides a les escoles
Forma de pagament____________________________________________
Infants matriculats: Transferència bancària abans del dia 5 de cada mes al número de
compte:
Nombre de compte: ES60 2100 8630 4602 0007 9099
Concepte: Nom de l’infant + mes corresponent + Sedeta
És imprescindible lliurar a l’equip educatiu una còpia del rebut de pagament bancari
per poder participar del casal diari. Si no es porta el rebut dins dels primers 5 dies de
cada mes, la matrícula de l’infant pot quedar anul·lada i perdrà el dret a la plaça.
-Infants esporàdics: Només poden participar de forma esporàdica infants ja inscrits al
casal diari altres dies de la setmana. Cal consultar prèviament la disponibilitat de
places i no s’ofereix servei de recollida a les escoles. El preu per dia és 3,11 euros.
(Només per infants ja matriculats)
Procés d’inscripció______________________________________________
Documentació necessària per a la matriculació:
- Fitxa d’inscripció (cal signar tots els apartats)
- Fotografia de carnet
- Fotocopia del carnet de vacunes
- Fotocopia de la targeta sanitària (Catsalut o mútua)
- Fotocòpia del DNI/Passaport de la mare/pare o tutor/a legal
- Declaració responsable
La inscripció no es considera vàlida fins que no s’hagi efectuat el pagament de
l’activitat i lliurat el justificant de pagament així com tota la documentació
degudament signada.
Anul·lació d’inscripcions______________________________________
Les baixes o anul·lacions d’inscripcions que es produeixin a meitat de mes no tindran
dret al retorn del rebut del mes en curs.
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En cas de baixa o anul·lació de la inscripció a meitat de curs, la matricula i els drets de
participació i recollida a les escoles queden completament anul·lats. Per a tornar a
participar de l’activitat, cal gestionar una nova inscripció.
En cas que un infant inscrit no assisteixi a l’activitat durant dos mesos consecutius, se’l
donarà de baixa de forma automàtica per tal de posar la seva plaça a disposició
d’altres famílies.
Normativa de l’activitat_________________________________
-Cal seguir les indicacions de l’equip educatiu; respectar els horaris establerts,
participar activament de les activitats i contribuir al bon desenvolupament d’aquestes.
-Cal respectar les normes bàsiques de convivència grupal. Cal respectar l’equipament i
materials que s’utilitzen durant l’activitat.
-Es prega puntualitat a l’hora de recollida dels infants en acabar l’activitat. La firma de
la inscripció del casal implica l’acceptació de l’horari establert a la normativa i el
compliment d’aquest. Qualsevol necessitat puntual de modificació d’horari caldrà que
sigui notificada a la coordinació del casal abans que comenci l’activitat. Els horaris de
recollida seran de 17:45h a 18h o de 18:45h a les 19h i es faran a la plaça de la Sedeta,
davant de la porta principal del centre cívic.
En cas que es produeixi un retard a l’hora de la recollida, s’abonaran 10€ en funció de
despeses d’ampliació d’hores de l’equip educatiu.

- Caldrà demanar cita via mail/telf prèvia a la coordinació del casal per tal de fer
qualsevol gestió referent a la inscripció del vostre fill/a.

- Els infants no poden utilitzar el mòbil durant l’horari de casal. Qualsevol dubte
respecte aquest punt cal que ho consulteu amb l’equip educatiu.

- Els i les organitzadores no es fan responsables de la pèrdua o deteriorament
d’objectes personals.
En cas que s’incompleixi un d’aquests punts, els i les organitzadores es reserven el dret
d’expulsió del/la participant. En cas d’expulsió no es retornarà l’import de la inscripció.

Casal Infantil de La Sedeta – Centre Cívic La Sedeta
Adreça electrònica: casalinfantil@sedeta.com - Tel. 647 61 88 14

Consideracions especials situació Covid:
Degut a la situació actual derivada de la pandèmia de la Covid19, aquesta normativa
pot variar segons les noves indicacions de procicat i l’evolució de la pandèmia.
Organització dels grups:
-

El servei s’ha organitzat en grups estables de convivència. El grup de petit amb
un màxim de 10 infants per dia i el grup de grans amb un màxim de 8 infants
per dia. Cada grup té la seva sala i el seu material.

-

Es demana compromís i regularitat en l’assistència per tal d’aprofitar el servei i
que no quedin places buides.

-

Es prioritzaran activitats a l’aire lliure.

Hàbits d’higiene i seguretat:
-

L’ús de mascareta és obligatori per tots els infants a partir de 6 anys, tot i així es
demana que tots els infants portin mascareta a la motxilla pel trajecte de
l’escola a la Sedeta.

-

A l’entrada del servei, es faran mesures higièniques i des seguretat. Rentat de
mans i/o gel hidroalcohòlic (cada vegada abans d’entrar a l’espai) , canvi de
calçat, comprovació de símptomes, temperatura. En cas de símptomes o
temperatura alta no es podrà entrar a l’espai.

-

Cada família haurà de firmar la declaració responsable conforme el seu fill no té
simptomatologia compatible amb la COVID19.

Mesures de neteja, desinfecció i ventilació:
-

La sala es ventilarà abans, durant (mentre el temps ho permeti) i després de
cada grup.

-

S’han creat uns packs de material per evitar el màxim la rotació.

-

Les joguines rotatives o d’ús compartit es desinfectaran de manera periòdica.
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Pla de confinament:
-

Si es detecta algun cas amb simptomatologia compatible amb la Covid 19,
aquell infant/ adult no podrà participar de l’activitat. Derivació al seu CAP de
referència per valoració. La resta del grup podrà finalitzar l’activitat i quedarà a
l’espera de resultats.

-

Si es comunica que es tracta d’un cas confirmat es seguiran les indicacions de la
Salut. L’equip educatiu us informarà en tot moment de l’assistència o no a
l’espai.
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