Casals d’estiu 2021

Benvolgudes famílies,
S’apropa l’estiu, i com l’any passat, les 12 AFES de les escoles públiques de Sant Cugat s’uneixen per
oferir un mateix model de casal d’estiu a les escoles, amb una mirada més inclusiva, equitativa i
comunitària. Amb l’organització de PAIDOS-Fundesplai, més 25 entitats vinculades al projecte i
l’entitat Vostra Cuina SL, tot i les limitacions per la COVID-19, tornem a oferir-vos uns casals de qualitat
i amb molta varietat per aquest estiu 2021. Al llarg d’aquests mesos les AFES de les diferents escoles,
amb la participació activa de la Coordinadora d’AFES de Sant Cugat, les entitats gestores de casals i la
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Cugat, hem estat treballant per tornar a presentar un casal a les
escoles públiques, esdevenint un model de treball cooperatiu entre els diferents agents per oferir un
lleure educatiu de qualitat als infants durant el període de vacances.
Us avancem la proposta per a que us pugueu anar organitzant abans de l’inici de les inscripcions.
Com l’estiu passat, es complirà i aplicarà la normativa que marqui el Procicat per la COVID-19. Aquesta
no està encara publicada però ens basem en el marc normatiu que s’ha viscut als centres educatius al
llarg del curs.

La proposta
-

Casal de lleure amb agrupacions d’edat (P3 a P5, 1r i 2n i de 3r a 6è)
És el casal que més èxit ha tingut els últims anys, amb activitats de tots els àmbits, amb
programacions espacialment creades i adaptades a les diferents edats, sempre amb una
mirada transversal en la convivència, la inclusió, la sostenibilitat, la coeducació i la
interculturalitat. Els grups estaran formats per un màxim de 10 infants per a cada grup estable.
Aquest estiu el casal de lleure recupera les excursions de tot el dia per a tots els grups d’edat
amb transport a un entorn natural, i la piscina setmanal pel grup de grans.
La informació del casal i les gralles d’activitats de lleure de les diferents escoles les trobareu a:
https://estiu2021.escolessantcugat.cat/

-

Casals temàtics amb agrupacions d’edat P4 i P5, 1r i 2n i de 3r a 6è
Que ens oferiran diverses entitats per les diverses franges d’edat proposades. Cada setmana
(des del 5 de juliol al 6 d’agost) trobareu a cada escola una proposta temàtica per cada

agrupació d’edat, que aniran variant al llarg del mes. Els grups estaran formats per un màxim
de 10 infants esdevenint un grup estable..

-

Horaris: 9h-13.30h (sense dinar) o de 9h a 16.30h (amb dinar inclòs). Acollida matinal de 8h
a 9h opcional.

Torns setmanals casals de Lleure
Dies 23 i 25 de juny (inscripcions per dies)
 Escola Pins del Vallès
Del 28 de juny al 30 de juliol, del 2n al 6è torn de casals (inscripcions setmanals)













Escola Ciutat d’Alba
Escola Collserola
Escola La Mirada
Escola Ferran i Clua
Escola La Floresta
Escola Gerbert d’Orlhac
Escola Joan Maragall
Escola L’Olivera
Escola Pins del Vallès
Escola Turó de Can Mates (organitzat amb La Vostra Cuina SL)
Escola Pi d’en Xandri (del 30 de juny al 30 de juliol)
Institut Escola Catalunya (de P3 a 2n per obres al centre)

Del 2 al 6 d’agost i del 23 d’agost al 3 setembre, del 6è al 8è torn de casals (inscripcions setmanals).
 Escola Gerbert d’Orlhac
Del 6 al 10 de setembre, 9è torn de casals (inscripcions setmanals).
 Escola Gerbert d’Orlhac
 Escola Pins del Vallès

Torns setmanals casals Temàtics:
Del 5 al 30 de juliol i del 2 al 6 d’agost

ACTIVITAT

ENTITAT

CURSOS

Anglès

Helen Doron

P4 i P5

Anglès

Learning S Cool

P4 i P5

Anglès

MaB Languages

P4 i P5, 1r i 2n i 3r a 6è

Arts Plàstiques

Pou d’Art

1r i 2n

Bàsquet

QBàsket Sant Cugat

1r i 2n i 3r a 6è

Bàsquet

UESC Bàsquet

1r i 2n i 3r a 6è

Bastoners

Bastoners de Sant Cugat

P4 i P5

Ciclisme

Unió Ciclista Sant Cugat

P4 i P5 i 1r i 2n

Circ

Aire

1r i 2n

Cuina

Paidos

1r i 2n i 3r a 6è

Dibuix i Pintura

Pou d’Art

3r a 6è

Fent Fang

Marró espai

P4 i P5

Futbol Sala

Futbol Sala Sant Cugat

1r i 2n i 3r a 6è

Futbol Sala

Olimpyc Floresta Futbol Sala

1r i 2n i 3r a 6è

Gimnàstica Rítmica

Club Gimnàstica Rítmica i
Estètica Sant Cugat

P4 i P5 i 1r i 2n

Handbol

Club Handbol Sant Cugat

1r i 2n i 3r a 6è

Hip hop

Escola de Hip Hop Sant Cugat

1r i 2n i 3r a 6è

Karate

Club Karate Sant Cugat

1r i 2n i 3r a 6è

Robòtica

TbKids

1r i 2n i 3r a 6è

Sensibilització musical

La Batuescola

P4 i P5

Sensibilització musical

Escola de Música Tradicional
de Sant Cugat

P4 i P5

Taller tèxtil

Katia

3r a 6è

Teatre

Tallers de Teatre Sílvia Servan
de la Unió Santcugatenca

1r i 2n i 3r a 6è

TechnoLab

TbKids

P4 i P5

Tecno-ciència

smARTions

P4 i P5, 1r i 2n i 3r a 6è

Voleibol

Club Voleibol Sant Cugat

3r a 6è

Entitats i oferta
Consulta AQUÍ les diverses propostes de casals que s’ofereixen a cada escola pública de Sant
Cugat

PREUS SETMANALS* (preu proporcional en les setmanes de menys de 5 dies):
Casal lleure 9h a 13:30h
Casal lleure de 9h a 16.30h
Casal temàtic A* de 9h a 13:30
Casal temàtic A* de 9h a 16:30h
Casal temàtic B** de 9h a 13:30
Casal temàtic B** de 9h a 16:30h
Acollida matinal 8h a 9h

72€
108.25€
77€
113.25€
84€
120.25€
19.25€

*Casals temàtics A: Bàsquet-Bastoners-Ciclisme-Cuina-Dansa popular-Futbol sala-Gimnàstica rítmicaKarate-Handbol-Música tradicional-Teatre-Teixim-Voleibol
**Casals temàtics B: Anglès-Circ-Dibuix i pintura-Fent fang-Hip hop-Robòtica-Tecno_ciència

*INFORMACIÓ IMPORTANT REFERENT ALS PREUS
L’Ajuntament de Sant Cugat està treballant amb les AFES per obrir una línia de subvencions per poder
rebaixar els preus del casal. Aquesta subvenció està pendent d’aprovació i tramitació.
Quan l’Ajuntament pugui publicar aquesta convocatòria de subvencions, els preus del casal es
rebaixaran i es retornarà la diferència.
Ja que el casal es paga en dues parts, un 50% en el moment de fer la inscripció, i el 50% restant els
primers 5 dies de juliol, si es publica la subvenció abans del segon cobrament, se us descomptarà la
diferència del segon pagament. Si la subvenció es publica un cop s’hagi pagat tot el casal, es procedirà
a fer una transferència a cada família per la diferència.
Els preus que podran aplicar-se un cop es tramiti aquesta subvenció són els següents:
Casal lleure 9h a 13:30h
Casal lleure de 9h a 16.30h
Casal temàtic A* de 9h a 13:30
Casal temàtic A* de 9h a 16:30h
Casal temàtic B** de 9h a 13:30
Casal temàtic B** de 9h a 16:30h
Acollida matinal 8h a 9h

62€
94€
67€
99€
74€
106€
16.25€

INSCRIPCIONS
Les

inscripcions

es

realitzaran

de

manera

telemàtica

des

de

la

web

https://estiu2021.escolessantcugat.cat/. Allà també trobareu tota la informació dels casals de lleure i
les diferents entitats. El criteri d’admissió al casal és per ordre d’arribada de la inscripció.
Recordeu que els casals estan oberts a tots els infants de Sant Cugat.
Obertura període d’inscripcions: el dijous 6 de maig a les 9:30h.

Fi període d’inscripcions: 30 de de maig de 2021. Un cop finalitzat aquest període, no es podran
realitzar inscripcions a través del web.

PLACES
120 places per escola i torn setmanal distribuïdes per grups de convivència d’un màxim de 10 infants.
S’ofereixen 90 pels casals de lleure i 30 pels casals temàtics, repartits de la següent manera:
Casal de lleure P3 a P5: 40 places (4 grups de convivència)
Casal de lleure 1r-2n: 30 places (3 grups de convivència)
Casal de lleure 3r a 6è: 20 places (2 grups de convivència)
Casal temàtic P4-P5: 10 places (1 grup de convivència)
Casal temàtic 1r-2n: 10 places (1 grup de convivència)
Casal temàtic 3r a 6è: 10 places (1 grup de convivència)
Les places al casal són limitades per la normativa COVID.

Important: Els diferents grups de convivència els podreu veure a la web amb una lletra, perquè us
sigui més fàcil inscriure-us amb amics i amigues i que puguin coincidir al mateix grup de convivència
al llarg de la setmana.

