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Normativa general del Casal d’Estiu 
 Respecte als dies per formalitzar les inscripcions, només podrà inscriure els nens 

d’una mateixa família. 

 

 En cas d’haver-hi més sol·licituds que places previstes es consultarà amb tots els 

òrgans que tinguin capacitat de decisió (AMPA, Comissió casal) per poder ampliar 

places. El nombre màxim d’inscripcions per torn serà de 110 nens/es. 

 

 Així mateix, si el nombre d'inscrits no fos suficient per dur a terme el casal, tal com 

marca la normativa, es podria procedir a l’anul·lació el casal, fent les notificacions 

corresponents i amb un mínim de 15 dies d’antelació de la data d'inici del casal.  

 

 Abans de començar el casal s’ha d’haver omplert el full d’inscripcions, s’han de tenir 

tots els pagaments al dia, i s’ha d’haver portat la fotocòpia de la targeta de la 

Seguretat Social i del llibre de vacunacions. 

 

 Per formalitzar la inscripció és obligatori entregar el comprovant de pagament en mà 

o per e-mail on consti el nom de l’infant  abans de que comenci el casal. Si 

l’organització no té aquest comprovant s’entendrà que la família no està interessada 

en fer l’activitat i s’oferirà aquesta plaça a altres infants. 

 

 En el cas que el nen/a no pugui assitir al casal, l’entitat organitzadora (AMPA) 

retornarà el 50% de l’import, sempre que es notifiqui com a mínim amb 15 dies 

d’antelació. 

 

 Els canvis de torns s’acceptaran només per causes de força major i sempre que es 

notifiquin amb una setmana d’antelació de la data d’inici del casal .  

 

 Les places per apuntar-se un dia esporàdic al casal són limitades i s’ompliran per 

rigorós ordre d’inscripció. Cal haver estat apuntat com a mínim en un torn sencer del 

casal com a requisit indispensable. 

 

 Les famílies que necessitin un justificant o comprovant del pagament del casal amb les 

dades corresponents, cal que ho demanin durant la realització del casal a la 

coordinadora. 

 

 En cas d’haver-hi algun conflicte de conducta, relació, actitud per part de l’infant, 

l’organització del casal demanarà una entrevista amb la família i es reservarà el dret 

de suspendre la seva participació en el casal. En cas de suspensió de l’activitat es 

retornaran els diners dels torns que no es pugui gaudir del casal. 
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 Tota la informació referent al casal, aixì  com el planning d’activitats o els menús, 

estarà disponible a la web de l’AMPA i setmanalment es penjarà a la porta de l’entrada 

del casal. 

 

 Els nens/es han de venir al casal nets i equipats amb tot allò necessari per fer les 

activitats programades.  

 

 A les activitats que impliquin l’ús d’aigua i/o bany, els nens/es han de dur l’equip 

necessari. En cas de no dur-lo el nen/a no realitzarà la  activitat per motius de 

seguretat. 

 

 No es poden portar al casal: diners, joguines, consoles, llaminadures, auriculars, mòbils 

o altres aparells electrònics, etc. En cap cas el casal és farà responsable d’aquests 

objectes en cas de pèrdua o que es trenquin. 

 

 Si algun nen/a, per qualsevol motiu, no es pot banyar, la família ho ha de notificar a 

l’equip de monitors/es 

 

 Si algun nen/a pateix alguna afecció contagiosa o malaltia vírica, la família ho ha de 

notificar immediatament a la coordinadora del casal que prendran les mesures 

oportunes per garantir la seguretat de tots els infants del casal. 

 

 Si s’ha d’administrar qualsevol medicació a l’infant en horari de les activitats del casal 

cal omplir per escrit una autorització signada pel pare/mare o tutor signat i 

acompanyada de la recepta o informe del metge on consti el nom del nen/a, el nom del 

medicament i la pauta d’administració. En cas contrari no es podrà administrar el 

medicament. 

 

 Cap participant no podrà accedir als espais de l’escola que no siguin d'ús del casal. 

 

 Cal respectar les hores d’entrada i sortida del casal. En cas de retard en l’hora de 

venir a recollir als infants es cobrarà un recàrrec a les famílies i si és una situació 

reiterativa (3 vegades o més) es procedirà a trucar a les autoritats competents i 

informar de la situació. 

 

 No es permetrà a cap nen/a abandonar el casal  i/o abans de l’hora prevista. Aquells 

nens que les famílies vulguin que marxin abans o sols, cal que ho facin saber a la 

coordinadora i a l’equip de monitors i s’haurà d’omplir una notificació per escrit 

signada pel pare/mare o tutor de l’infant. 
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 En cas que la persona que vingui a recollir el nen/a no sigui l’habitual, també s’ha de 

comunicar al matí als monitors/es corresponents o a la coordinadora  del casal i ’omplir 

una notificació per escrit on consti la persona que recollirà l’infant i la signatura del 

pare/mare o tutor. 

 

 Si un nen/a ha de marxar a casa sol, caldrà que les famílies omplin i entreguin als 

monitors/es corresponents l’imprès concret per aquests casos. Cal demanar-ho a la 

directora del casal. 

 

 En cas de que un  nen prengui mal es trucarà a la família . Si el cas és urgent es 

trucarà a urgències al mateix temps que a la família.  

 

 Totes les activitats del casal són educatives i es programen d’acord amb els objectius 

previstos. Si per algun motiu algun nen/a no pot fer alguna activitat en concret, s’ha 

de parlar directament entre la família i la responsable del casal. 

 

 A partir de 1 de gener del 2009 , el canal de comunicació entre el AMPA i 

pares/mares  ha estat exclusivament per e-mail. Si no voleu rebre la informació 

d’aquesta manera, ho haureu de comunicar expressament a la secretaria de casal 

d’estiu per escrit .De conformitat amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal ( publicat al BOE, núm.17, de 19 de gener) us 

informarem que les vostres dades seran tractades amb total confidelitat i no seran 

donades ni venudes a tercers i que serviran per l’exercici de les funcions per les quals 

un van ser sol·licitades. Sempre que no vulgueu rebre més informació o que vulgueu 

modificar les vostres dades ho heu de comunicar a la secretaria de casal de l’AMPA 

personalment. 

Aquest canal de comunicació serà sempre del casal a pares/mares i mai a l’inrevés, pel 

que us agrairem que per comunicar-vos amb nosaltres ho féssiu a través de la 

secretaría del casal o mitjançant els telèfons 93.3407697 o 934086616. Fem servir 

aquest canal com a mesura de sensibilització ecològica . 


