
Del 27 de juny al 29 de juliol de 2022 

 

     Escola Vinyes Verdes  
                     (La Beguda Alta) 

     Escola Font del Roure 



Comença l’aventura! L’Àlex, un jove explorador, ha decidit reprendre el camí dels 

seus pares, l’Alba i en Tom, dos famosos exploradors arreu del món! L’Àlex ha 

descobert que els seus pares van viatjar per diverses regions del planeta i van deixar 

diversos objectes d’explorador per allà on passaven. Volien que el seu fill, de gran, 

pogués viure aventures com ells. 
 

Així doncs, el nostre aventurer decideix recórrer les regions del món que els seus 

pares van explorar amb l’objectiu de trobar aquests objectes i dur-los al museu de la 

ciutat. Serà una col•lecció increïble! Vols ajudar l’Àlex a recórrer regions del planeta, 

conèixer persones increïbles, visitar països fascinants, descobrir cultures úniques i 

aconseguir els objectes d’explorador? T’hi esperem... Aventura’t 

Activitats 
d’aigua 

Aquest fil conductor acompanyarà totes les activitats dels casals: 

PISCINA:  

Casal Vinyes Verdes: s’anirà a la piscina de l’Alzinar de Masquefa un cop per setmana.  

Casal Font del Roure: s’anirà a la piscina de l’Alzinar de Masquefa dos cops per setmana 

a partir de P5.  

NIT AL CASAL: es realitza en la setmana 3 de Casals, la nit del divendres 15 de juliol. És 

una activitat opcional pels participants d’aquesta setmana, i caldrà una autorització específica 

un cop iniciats els Casals.  

EXCURSIÓ DE TOT EL DIA: és una activitat dins de la programació de tots els grups de 

la setmana 4 de Casals. És una excursió fora del municipi, que es concreta en començar el 

Casal. L’horari és de 9 a 17h.  
 

Cap d’aquestes activitats suposa un cost afegit al preu/setmana ja establert.  



 

 

Casals d’estiu: adreçats a infants entre P3 d’Educació Infantil i 6è 

d’Educació Primària del curs 2021-2022. 

Dates i preus: 

Els infants empadronats o escolaritzats (E/E) 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 27 de juny a l’1 de juliol. 

• Setmana 2. Del 4 al 8 de juliol. 

• Setmana 3. De l ‘11 al 15 de juliol. 

• Setmana 4. Del 18 al 20 de juliol (dies 21 i 22 són festius per Festa Major). 

• Setmana 5. Del 25 al 29 de juliol. 
 

 Preus setmana E/E Preus setmana NO 

E/E 

Setmanes 

1-2-3 i 5 
Setmana 4 Setmanes 

1-2-3 i 5 
Setmana 4 

Acollida 8-9 h 13,50€ 8,10€ 13,50€ 8,10€ 

Casal* 9-13.30 h 37,50€ 30,00€ 61,95€ 45,14€ 

Menjador 13.30-15.30 h 28,50€ 17,10€ 28,50 17,10€ 

Acollida  15.30-17 h 14,00€ 5,60€ 14,00€ 5,60€ 

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

s’aplicarà un 10%  menys a l’import del 2n germà inscrit, i un 15% al del 3r germà. 

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.  

Serveis esporàdics   

Acollida matí 3,50€ 

Menjador 6,70€ 

Acollida tarda 4,00€ 

Abans que el nen o nena es quedi al servei 

esporàdic, s’ha de fer l'ingrés al caixer del BBVA o 

transferència de l’import corresponent al compte 

ES62 0081 1645 0800 0102 4413. 

Els serveis complementaris no compten amb cap descompte.  

Els usuaris esporàdics són els que no es queden tots els dies de la setmana als serveis 

complementaris: menjador i acollides. 

IMPORTANT indicar al caixer o a la transferència:  Acollida o menjador + data en que es 

quedarà + el nom de l’infant. Cal presentar el comprovant al director/a del Casal. 

APUNTA’T AL CASAL ! 



Finalitzat aquest termini, no s’acceptaran noves inscripcions 

Enllaç d’inscripció a través del web: 

https://masquefa.cat/educacio/inscripcio-al-casal-destiu-2022/  
 SUPORT PER REALITZAR LA INSCRIPCIÓ ON-LINE: 

A través de casalestiu@masquefa.net  o del Tel: 93 772 50 30-EDUCACIÓ   

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9h a 13h i dilluns de 16,30h a 18 h. 

El cobrament el realitzarà l’Ajuntament de Masquefa mitjançant domiciliació 

bancària. Es pot pagar el 100% de l’import la 2a quinzena de juny,  o fraccionar-lo en 

dos: 50% la 2a quinzena de juny i 50% la 1a quinzena de juliol.  
 

En cas de devolució d’un rebut domiciliat, les despeses bancàries corresponents, seran 

a càrrec del subjecte passiu del preu públic. El no pagament del preu públic comporta 

la baixa del servei. 

Pagament: 

17 DE  MAIG - REUNIÓ TELEMÀTICA PRÈVIA A INSCRIPCIONS: 

Informació general i resolució de dubtes.  

Casal Vinyes Verdes: de 17,30h a 18,30h.  

Clica aquí per unir-te a la reunió 
 

Casal Font del Roure: de 19h a 20h  

Clica aquí per unir-te a la reunió 

 

JUNY – REUNIÓ  PRESENCIAL ABANS DE COMENÇAR ELS CASALS:  

Informació específica del funcionament dels casals: organització, materials, activitats...  

Casal Vinyes Verdes: 14 de juny de 17,30h a 18,30h.  
 

Casal Font del Roure: 15 de juny de 17h a18h (P3 a P5) i de 18,30h a 19,30h (1r a 6è) 

Inscripcions on-line del 23 de maig al 10 de juny 

Reunions informatives: 

+ Info: www.masquefa.cat 

Anul·lació: Es podrà anul•lar la inscripció al servei i tenir dret a la devolució de 

l’import abonat, presentant instància al registre d’entrada de l’Ajuntament de Masquefa, 

sempre i quan no s’hagi iniciat l’activitat sol•licitada. S’entén com a data d’inici de 

l’activitat, la data en que comencen els Casals d’Estiu. 

Una vegada iniciada l’activitat només es tindrà dret a la devolució del 75% de l’import 

pagat en cas de baixa mèdica justificada. 
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