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               Casal Infantil  

La Sedeta 2021-2022  
 

El Casal 

El Casal infantil és un espai lúdic per a infants de 3 a 12 anys amb diferents racons de 

jocs i propostes educatives. Es du a terme un treball transversal en valors, que té com 

a objectiu millorar el desenvolupament d’actituds positives i de convivència entre els 

infants. De dilluns a dijous, de 16.30h a 19h es fan activitats (manualitats, jocs de taula, 

tallers de teatre, jocs de moviment, narració de contes, jocs de representació, balls i 

cançons…) relacionades amb un eix d’animació. L’horari és de dilluns a dijous de 

16’30h a 19h.  

Inclou servei de recollida a les escoles de la zona: escola Sedeta, Sagrada Família, 

Fructuós Gelabert, escola de les Aigües, Claret. 

Inici del 1r trimestre: 20 de Setembre  

La inscripció al casal és mensual amb renovació de la plaça automàticament al llarg 

dels mesos. En cas de baixa cal notificar-ho per escrit a la coordinació del casal.   

El preu és mensual:             

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 

Dia esporàdic: 3,11€ (només infants ja matriculats) 

*Aquests preus són fins al desembre del 2021. Els preus pel 2022 són a determinar pel Districte de Gràcia.   

Aquest preu inclou:  
- El material per a les activitats  

- El servei de recollida a les escoles. Servei que es realitza amb infants inscrits a 

les següents escoles:  Sedeta, Fructuós Gelabert, Escola de les Aigües Sagrada 

Família i Escola Claret. Les places són limitades. 
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Forma de pagament 

 

Infants matriculats: Transferència bancària abans del dia 5 de cada mes al número de 

compte i/o en efectiu. 

Nombre de compte: ES21 2100 8630 4202 0010 9873 

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.  

-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.  El preu per dia és 3,11 euros.  

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. 

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 assisteix 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.  
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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  a les 18h o 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.  

 

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. 
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- 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.  

- Les recollides dels infants es faran  a les 18h a la sala i a les 19h a la plaça.   

 

Hàbits d’higiene i seguretat:  

- L’ús de mascareta és obligatori per tots els infants a partir de 6 anys.ç 

- A l’entrada del servei, es faran mesures higièniques i de seguretat. Rentat de 

mans amb sabó i/o gel hidroalcohòlic, comprovació de símptomes, 

temperatura.  

- 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.  

Pla de confinament:  

- Si es detecta algun cas  de Covid 19, aquell infant/ adult no podrà participar de 

l’activitat i seguirem el les indicacions i protocols de salut. L’equip educatiu 

informarà en tot moments dels procediments a seguir.   

 

 

 

 

 


