
 

APUNTA’T AL CASAL !! 

 Retrobament amb els amics i amigues. 

 Jocs a l’aire lliure i jocs d’aigua. 

 Sortides per l’entorn:  

 Descoberta i connexió amb la natura. 

 Coneixem el nostre poble. 

 Activitats d’educació emocional.  

 Centre d’interès relacionat amb els ODS (Objectius 

Desenvolupament Sostenible) 

 Narració d’històries-Storytelling (P3-2n EP). 

 Treball per projectes (3r EP-6è EP). 

 Espais de col·laboració i treball en equip. 

 Compartir experiències de grup: Dic la meva! 

 Activitats i jocs en llengua anglesa. 

 Material específic per a cada infant. 

 Propostes educatives i lúdiques adaptades per un equip 

d’experts. 

 Tallers de música, teatre, dansa, plàstica, moviment, reciclatge, 

esport, relaxació i mindfullness. 

 
 
 



 

 

Casal d’estiu 

Horari 
Preus setmana 

Empadronats/Escolaritzats 

Preus setmana  

NO Empadronats/NO Escolaritzats 

9-13.30h 
Set-1,2 i 4 Set-3 Set-1,2 i 4 Set-3 

37,50€ 22,50€ 61,95€ 37,17€ 

+ Info: www.masquefa.cat 

Dates i preus: Els infants empadronats o escolaritzats a Masquefa 

compten amb un ajut sobre el preu del Casal, aplicat al preu/setmana.  

 

Les setmanes són indivisibles, tenen diferent preu en funció dels dies de casal: 
 

 Setmana 1. Del 6 al 10 de juliol 

 Setmana 2. Del 13 al 17 de juliol 

 Setmana 3. 20, 21 i 24 de juliol (dies 22 i 23 són festius per Festa Major) 

 Setmana 4. Del 27 al 31 de juliol 

Les places són limitades. En el cas que la demanda superi les 
places ofertades, es crearà una llista d’espera. Els nens/es 

empadronats tenen preferència sobre els escolaritzats i els no 

empadronats. Els alumnes dels centres escolars locals no 

empadronats tenen preferència sobre els no escolaritzats i no 

empadronats a l’hora de la inscripció. 

Casal d’estiu: adreçat a infants entre P3 d’Educació Infantil i 6è d’Educació Primària del curs 2019-2020 

 

*DESCOMPTE: sobre la quota de Casal d’Estiu d’empadronats o escolaritzats, en 

cas de ser-ho, s’aplicarà un 10% al 2n germà inscrit, i un 15% al 3r germà 

inscrit al Casal. Els % de descompte s’aplicaran als germans participants amb la 

major quota a pagar. Preus regulats per l’Annex IV de l’Ordenança núm. 27 General reguladora 

dels Preus Públics per al Casal d’Estiu Municipal i altres Activitats d’Estiu.  

 
NO hi haurà serveis complementaris (acollides i menjador) per no 

arribar als mínims de demanda necessaris per oferir-los.   

Reunions informatives 
No es realitzaran reunions informatives, però un cop tancades les inscripcions  

es farà arribar tota la informació del funcionament del casal i es podran plantejar 

els dubtes que es tinguin.  

 

 

 

 

 

 

Pagament 
El cobrament el realitzarà l’Ajuntament de Masquefa mitjançant domiciliació bancària. 

Es pot pagar el 100% de l’import en la domiciliació de l’1 de juliol,  o fraccionar-lo en 

dos: 50% a 1 de juliol i 50% a 25 de juliol. El no pagament de la quota de les activitats 

en que s’ha inscrit el nen/a comporta la baixa. En cas de devolució d’un rebut 

domiciliat les despeses bancàries corresponents, seran a càrrec del titular 

del compte autoritzat per a la domiciliació. 

Anul·lació 
Només es tindrà dret a la devolució del 75% de l’import pagat en cas de baixa 

mèdica justificada, presentant instància a l’ajuntament. 

La Fundació Pere Tarrés ha adaptat als Casals d’Estiu totes les mesures 

aprovades per la Direcció General de Joventut i el PROCICAT mantenint 

l’essència del lleure i responent a les necessitats de les famílies. 
Aquest estiu els infants i joves necessiten el Casal més que mai! 

 

SUPORT PER REALITZAR LA INSCRIPCIÓ ON-LINE 

AL TELF: 93 366 86 06 - FUNDACIÓ PERE TARRÉS 

Per qualsevol dubte o consulta us podeu adreçar a 
casalestiu@masquefa.net  

+ Info: www.masquefa.cat 

 

 

Mesures i protocols COVID-19 

 Grups de convivència: 10 infants amb un monitor/a referent.   

 Mínim 1 Responsable de Seguretat i Higiene.  

 Formació de l’equip en educació emocional i protocols sanitaris.  

 Protocol d’entrades i sortides esglaonades.  

 Protocols de mesures d’higiene i salut: rentat i desinfecció de mans, control 

de temperatura en arribar, neteja d’espais i delimitació d’aquests segons ús.  

 
 

Inscripcions 
Les inscripcions es faran on-line del 17 al 25 de juny de 2020. 

 
 

 

 

 

  INSCRIU-TE A:  https://www.peretarres.org/estiu/casals  
 

mailto:casalestiu@masquefa.net

