AJUNTAMENT DE PERALADA
ÀREES D’ENSENYAMENT, CULTURA
I JOVENTUT

Peralada

Benvolguts pares i mares, nens i nenes de Peralada,
Vilanova i altres pobles i ciutats de les rodalies:
L’Ajuntament de Peralada us ofereix el servei públic de Casal
d’Estiu per a nens i nenes de 3 a 12 anys i com a novetat
d’enguany, el Casal Jove per a nois i noies de 13 a 16 anys. Es
fan activitats de lleure variades i engrescadores de caire
lúdic i educatiu: jocs, tallers, esports, gimcanes, sortides,
acampades, piscina, rutes en bicicleta, rutes a peu, etc. Tot allò
que els vostres fill i filles estan esperant per gaudir al màxim de
l’estiu! Viuran experiències emocionants, faran nous amics i
amigues, i s’ho passaran d’allò més bé!

OBJECTIUS
Mitjançant el Casal d’Estiu volem aconseguir, principalment, els
següents objectius:
 Realitzar unes activitats lúdiques i educatives de qualitat
adaptades a les edats i les necessitats dels participants.
 Fomentar i potenciar l’assoliment de valors (respecte mutu,
responsabilitat, autonomia, tolerància...), actituds positives i
uns hàbits correctes i saludables.
 Cooperar i col·laborar amb els companys/es per aconseguir
objectius comuns.
 Aprendre a respectar els/les companys/es, els/les
monitors/res i les normes de convivència i del Casal.
 Desenvolupar la creativitat, la curiositat, el treball en
equip, el pensament crític, l’esperit de pertinença al grup,
l’autoconeixement, etc.
 Valorar i respectar l’entorn natural i els seus recursos.
 Desenvolupar múltiples habilitats.

GRUPS

CASAL D’ESTIU:
S’organitzen tres grups:
 BALDUFES (P3, P4 i P5):
UN CENTRE D’INTERÈS
ATRACTIU. Els nens i nenes més petits del Casal. Faran jocs,
excursions, tallers; aniran a la piscina; cantaran cançons,
escoltaran contes, etc.
 MITJANS (1r, 2n i 3r Primària) treballa CADA ESTIU UN
TEMA DIFERENT Cal estar preparat per viure mil aventures i
passar-s'ho d'allò més bé. La diversió està assegurada!
 GRANS
(4t,
5è
i
6è):
AVENTURA’T: Molta bicicleta,
esports, proves, gimcanes..., tot
allò que esperes i desitges per
aquest estiu.

CASAL JOVE:
NOVETAT

 Sortides per l’entorn, activitats
aquàtiques, bicicleta, senderisme,
aventura, platja, pernoctacions...
 2 grups (1r/2n ESO – 3r/4t ESO)

QUAN ES FA ?
Del 26
NOVETAT

de Juny al

8 de setembre 2017
DE DILLUNS A DIVENDRES.

HORARIS
 De 9h a 13h al matí
 De 15 a 17:30h a la tarda
Recordeu que la porta s’obre a les 8:55h al matí
i a les 14:55h a la tarda.

Horaris de piscina:
Els dies i horaris de piscina es passaran
cada divendres en el full de planificació
setmanal i es penjaran al web de
l’ajuntament.

MODALITATS D’INSCRIPCIONS
Les inscripcions es faran per
NOVETAT

SETMANES COMPLERTES
I poden ser:
- Per tot el dia (matins i tardes).
- Només matins o només tardes.

Les places són limitades.

ON ES FA ?
Les activitats es fan a l’Espai Jove (darrera Cafè del Centre), com
en anys anteriors. Utilitzarem també la piscina, les instal·lacions
esportives municipals (el pavelló, els camps de futbol...), els
espais públics dels poble a l’aire lliure, el Cafè del Centre...

QUINS ALTRES SERVEIS S’OFEREIXEN ?
1. SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (“BON
DIA”)
 De 8h a 9h
2. SERVEI DE MENJADOR
 De 13h a 15h
Són SERVEIS OPCIONALS amb una quota específica. Només es
poden utilitzar si s’ha pagat la quota corresponent. Per
poder inscriure’s cal posar la creu en el lloc corresponent de
l’apartat períodes i serveis sol·licitats del full d’inscripció.

QUÈ CAL PORTAR ?

DDU
URRAAN
NTT LLAA RREEAALLIITTZZAACCIIÓ
Ó DDEELL CCAASSAALL:
 Gorra tots els dies (molt important). La
direcció del Casal podrà decidir que un
nen/a es quedi al recinte del Casal quan es
fa una sortida si no porta gorra.
 Banyador i tovallola, pels jocs d’aigua i
pels dies de piscina (TOTS ELS GRUPS).
 Calçat esportiu i roba còmoda.
 La bicicleta i el casc quan calgui.
 Esmorzars saludables (entrepans, fruita...).
 Ampolleta amb aigua, sobretot quan es fa una sortida.

BALDUFES (PETITS)
 Una muda sencera marcada (molt important).
 Bombolla, en cas de no saber nedar, per quan anem a la
piscina.
 Una gorra ha d’estar sempre al Casal.
 Banyador, tovallola i altres estris que es necessitin els dies
que anem a la piscina (no es deixen al recinte del Casal).
 No oblideu posar un tub o un pot de crema solar a la
motxilla del vostre fill/a. Recomanem que els poseu crema
solar a casa abans de venir al casal i nosaltres els tornarem a
posar al llarg del matí.

MITJANS, GRANS I JOVES
 Una samarreta de recanvi per quan fem activitats
esportives.
 Una tovallola petita per la suor i netejar-se una mica.
 Gorra i crema solar per protegir-nos de la radiació solar.
 Banyador, tovallola i altres estris que es necessitin els dies
que anem a la piscina.
 Quan es facin sortides en bicicleta, és obligatori portar el casc
i una càmera adequada de recanvi (de les mides de les rodes
de la bicicleta).

MOLT IMPORTANT: Tot allò que creieu oportú o
necessari comunicar-nos seria bo que ho escriviu de
forma clara i detallada a l’apartat d’observacions del
full d’inscripció.

OFERTA DE PLACES
 Grup de nens/es d’Educació Infantil (P3, P4 i P5): 30 places
(juny/juiol) i 20 places (agost/setembre).
 Grup de mitjans (1r, 2n, 3r i Primària): 30 places (juny/juiol)
i 20 places (agost/setembre).
 Grup de grans (4t, 5è, 6è): 30 places (juny/juiol) i 20 places
(agost/setembre).
 CASAL JOVE (de 1r a 4t ESO): 40 places (juny/juiol) i 20

places (agost/setembre).
Les places són limitades. L’Ajuntament de Peralada només
ampliarà el nombre de places si ho considera viable i
oportú. Les famílies que no hagin obtingut plaça podran
sol·licitar formar part d’una llista d’espera i esperar que es
produeixi alguna vacant.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions s'han de dur al Centre de

Turisme Cultural (CTC) de Sant Domènec
de l’1 de Juny (dijous) al 9 de juny
(divendres).
De Dimarts a divendres de 10 a 14h i de 15 a 18h.
DILLUNS TANCAT

QUÈ CAL FER PER INSCRIURE’S:
 Full d’inscripció degudament complimentat i signat amb els
documents que s’hi sol·liciten. (Es pot descarregar del web)
 Comprovant bancari del pagament.

No s’acceptaran pagaments en efectiu.
NO S’ADMETRÀ CAP INSCRIPCIÓ QUE NO TINGUI TOTA LA
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

QUE CAL TENIR MOLT EN COMPTE?
En el moment de fer la inscripció se li podrà demanar al
pare/mare/tutor(a) del nen o nena que presenti el DNI per
acreditar que està empadronat/da a Peralada o Vilanova. En cas
de dubte es farà la consulta pertinent a les oficines de
l’Ajuntament.

MOLT IMPORTANT: Cal portar tota la documentació
que es demana en el mateix moment i el full d’inscripció
ben omplert i amb lletra clara. En el cas que falti algun
document la inscripció no es farà efectiva.

ATENCIÓ: Si no s’ha lliurat la documentació requerida
i/o no s’ha pagat la quota en el termini establert
l’Ajuntament podrà decidir no acceptar la formalització
d’una inscripció fora de termini.

PAGAMENT DE LES QUOTES

Les quotes s’han de pagar en el moment de fer
la inscripció.
Les inscripcions fora de termini tenen una
penalització i no gaudiran dels descomptes, si fos
el cas.
NORMATIVA REGULADORA DE LES
INSCRIPCIONS AL CASAL D’ESTIU
1. Una inscripció no es considera formalitzada fins que s’ha
lliurat tota la documentació requerida i, sobretot, s’han
abonat les quotes corresponents.
2. L’Ajuntament es reserva el dret d’acceptar inscripcions
fora de termini si queden places lliures en un grup
determinat o es produeixen vacants.
3. A les famílies que el/la fill/a no hagi estat admès/a i no
participa finalmente al Casal es tornaran els diners

abonats.
4. No s'efectuarà devolució de l’import d’una inscripció si
no hi ha un motiu que l’entitat titular del servei consideri
plenament justificat. Si la devolució està clarament
motivada, el retorn dels diners es farà d’acord amb les
següents condicions:

 75% de la quota si es comunica la baixa amb una antelació
mínima de 15 dies naturals abans de l'inici del període pagat.
 50% de la quota si es comunica la baixa amb una antelació
entre 7 i 14 dies naturals abans de l’inici del període pagat.
 Si es comunica la baixa amb una antelació menor de 7 dies
abans de l'inici del període pagat o un cop començada
l'activitat no es farà cap devolució de l'import de la quota
d’inscripció.
5. La comunicació de la baixa d’un participant inscrit s’ha de fer
per escrit per mitjà d’un correu electrònic a la regidoria
d’Educació (cultura@peralada.cat). La data de referència per
a determinar la quantitat de diners que es pot tornar serà la
data del correu electrònic.
6. Si es té dret a la devolució dels diners pagats, el retorn dels
diners es farà en un termini màxim de 30 dies des de que
s'hagi sol·licitat.
7. Si la persona que ha sol·licitat una devolució de diners no està
d’acord amb el que ha resolt el/la regidor/a responsable del
servei, haurà de presentar la sol·licitud per escrit en el
registre d’entrades de l’Ajuntament, exposant detalladament
els motius o les circumstàncies que justificarien el retorn de
diners.
8. No s’acceptaran sol·licituds de retorn de diners una vegada ha
acabat el Casal d’estiu, és a dir, a partir de l’8 de setembre.
9. Els inscrits han de complir l'edat mínima establerta (3 anys i

haver cursat P3)

LLISTA D’ESPERA
Formaran part de la llista d’espera les inscripcions a grups que
hagin quedat complerts així com les inscripcions fora de termini.
L’orde de la llista d’espera el determinarà el/la participant que
hagi formalitzat abans la seva inscripció. (Es tindrà en compte el
dia i l’hora del justificant de pagament bancari)

ACLARIMENTS I RECORDATORIS
- NOVETAT:

LES INSCRIPCIONS ES FAN PER SETMANES.

- LA QUOTA GENERAL NO INCLOU LES SORTIDES, que tenen

una quota específica.
- ELS DIES DE L’ACAMPADA NO ESTAN INCLOSOS EN ELS

DIES QUE ES PAGUEN AMB LA QUOTA GENERAL i, per tant,
no es paguen si no es participa en aquestes sortides.
- NOMÉS es podrà assistir MATINS O TARDES EXTRES en el

període que s’ha fet la inscripció.

QUOTES I
DESCOMPTES/BONIFICACIONS

QUOTA GENERAL 2017
PREU INSCRIPCIÓ
PER SETMANA
(no inclou sortides)

FORA DEL
TERMINI
(1 a 9 juny 2017) INSCRIPCIONS

DINS TERMINI
INSCRIPCIONS

TOT EL DIA

46 €

55 €

MATÍ O TARDA

38 €

45 €

DESCOMPTES CASAL 2017
PREU INSCRIPCIÓ
PER SETMANA
(no inclou sortides)

NOMÉS APLICABLE
DINS EL TERMINI
D'INSCRIPCIONS
(DE L'1 AL 9 DE JUNY 2017)

FAMÍLIA NOMBROSA

TOT EL DIA

37 €

mínim 2 membres inscrits

MATÍ O TARDA

30 €

FAMÍLIA
MONOPARENTAL
FAMÍLIA 2 GERMANS
INSCRITS

TOT EL DIA

37 €

MATÍ O TARDA

30 €

TOT EL DIA

41 €

MATÍ O TARDA

34 €

ALTRES SERVEIS
(PREUS PER SETMANA)
SERVEI D'ACOLLIDA
Bon Dia

6€

MENJADOR

32,50 €

BERENAR

6€

SERVEIS D'ÚS ESPORÀDIC
(PREUS PER DIA)
SERVEI D'ACOLLIDA
Bon Dia

3€

MENJADOR

8€

BERENAR

2€

Els serveis complementaris NO gaudeixen de cap tipus de
descompte addicional.
Cal acreditar la condició de família nombrosa o
monoparental per gaudir de la bonificació
Gaudiran de gratuïtat en la quota general els nens/es
acollits/des per vacances en famílies empadronades
(amb una antiguitat mínima d’un any al padró) a Peralada
o Vilanova de la Muga.

ACAMPADES

Les acampades tenen una quota específica i diferent de la
quota general. Els dies de les acampades no estan inclosos
en els dies que es paguen amb la quota general D’UNA
SETMANA. Tots els participants que s’hagin inscrit al Casal
2017 tenen dret a participar-hi.
Els participants que estiguin inscrits en la setmana que es
realitzi l’acampada pagaran la diferència de la quota
general.
La quota de l’acampada inclou
l’atenció dels monitors/res, el
cost de poder acampar en un
terreny adequat i usar les
instal·lacions i serveis del lloc
d’acampada, la manutenció (una o dues pensions
completes), el desplaçament en autocar, activitats durant tot
el dia, material divers per a la realització de les activitats,
etc.
Les famílies que en alguna edició anterior del Casal no van
formalitzar finalment la inscripció, perquè no van pagar la
quota corresponent, hauran d’abonar la quota en el mateix
moment que vulguin inscriure el seu fill/a en el Centre
Cultural de Sant Domènec.

SERVEI D’ ASSISTÈNCIA AL RECINTE DEL
CASAL ELS DIES DE SORTIDES DE TOT EL DIA
Els usuaris del casal que no assisteixin a les sortides i/o
acampada podran fer ús del casal en la mateixa modalitat
en la qual estan inscrits, sense cap cost addicional. El casal
continuarà oferint els serveis d’acollida i menjador.

Recordeu:
 Per pagar els serveis que

s’usen de forma esporàdica es
farà mitjançant tiquets:
 Menjador dels eventuals
 Berenars dels esporàdics
 Matins o tardes extres
 Acollida matinal esporàdica
 Els tiquets s’han d’adquirir a
les instal.lacions del Casal.
 El tiquet s’haurà de lliurar al monitor/ra el mateix dia
que es fa ús del servei. No es pot lliurar un/uns dia/es
després.

Per a més informació:
Si necessiteu algun aclariment o voleu més
informació la podeu demanar personant-vos a
les oficines del Centre de Turisme Cultural de
Sant Domènec, trucant al telèfon 972 53 88 40
o a l’adreça promocio@peralada.cat

NORMATIVA GENERAL
DEL CASAL
1. El Casal obrirà les seves portes a les
8:55h al matí i a les 2:55h a la tarda.
2. Els pares i les mares s’abstindran
d’entrar al recinte del Casal si no hi ha
un motiu que ho justifiqui.
3. Un/a participant no podrà anar
d’excursió si el pare, la mare o el tutor/a no ha pagat la
quota establerta o no ha lliurat l’autorització pertinent al
monitor o monitora en el termini fixat.
4. No es podrà fer ús d’un servei de forma esporàdica o
d’un servei extra si el dia en que es vol utilitzar aquest servei
no s’ha lliurat el corresponent tiquet.
5. El recinte del Casal i les seves rodalies és un espai lliure
de fum i, per tant, no es pot fumar.
6. Els participants no poden portar joguines al Casal. Tampoc
es poden portar diners, telèfons mòbils, objectes perillosos
o aparells electrònics. L’entitat organitzadora no se’n farà
responsable en cas de pèrdua o robatori.
7. A l’acabament de les activitats (matí o tarda) els
participants podran marxar sols del recinte del Casal si els
pares ho han autoritzat.

8. L'horari del Casal finalitza a les 13h (al migdia) o les
17:30h (a la tarda). Els/les nens/es s'hauran de recollir a
aquesta hora i no més tard.
9. Per evitar contagis als companys/es i la propagació de la
infecció o la plaga de polls, mentre un/a participant estigui
afectat/da per polls no podrà assistir al Casal.
10. Només s’administraran medicaments en el cas que hi
hagi l’autorització dels pares/mares/tutors i la prescripció
facultativa corresponent (informe o certificat del metge i
recepta).
11. En cas d'absència per malaltia altament contagiosa, la
direcció del casal podrà demanar el corresponent informe o
certificat mèdic que justifiqui i autoritzi la incorporació al
grup. És obligatòria la presentació d’aquesta certificació.
12. Per esmorzar es recomana que es porti
entrepans i/o fruita.
13. Es portarà al Casal una muda sencera
per als més petits. Cal que tota la roba que
es porti estigui marcada amb el nom.
14. Si per causa justificada un nen o nena
que ha pagat no va a la sortida, se li tornarà
l’import lliurat, descomptant els diners que
hagi costat fer la reserva i el cost del transport.
15. La direcció del Casal podrà no acceptar que un
participant pagui una sortida un cop ha passat el termini
establert.

16. Cal portar bombolla o bracets a la piscina o a la platja en
el cas de no saber nedar.
17. Els participants han de portar gorra
obligatòriament i s’han de posar crema solar
a casa per protegir-se del sol. Al Casal cal
tenir una gorra marcada.
18. Els/les participants hauran de portar la
bicicleta el dia que es faci una sortida en
bicicleta. Si una família no pot transportar la bicicleta els
dies que es realitzen les sortides, podrà fer una sol·licitud a
la direcció del Casal per poder deixar la bicicleta a les
instal·lacions del Casal. Si la petició està justificada
convenientment es permetrà guardar la bicicleta en les
dependències del Casal. No obstant, les places són limitades
i, per aquest motiu, només s’estimaran les sol·licituds fins
que s’esgotin les places disponibles. Els participants hauran
de tenir a la bicicleta algun sistema per
evitar robatoris. En qualsevol dels
casos, l’entitat organitzadora eludeix
qualsevol responsabilitat si es produeix
un robatori, en el recinte del Casal o en
el lloc que ens desplacem. Tampoc
s’acceptaran reclamacions per avaries produïdes durant les
sortides a causa de caigudes, cops o xocs entre bicicletes.
Podeu demanar deixar la bicicleta al recinte del Casal
enviant un missatge o correu electrònic a l’adreça
electrònica del Casal cultura@peralada.cat abans de l’inici
del Casal.

Convidem al pares i mares dels nens i nenes inscrits/es al
Casal d’Estiu Municipal de Peralada i Vilanova a una
reunió informativa
Us hi esperem!!!
Dia: Divendres 2 de Juny de 2017
Hora: 20 h
Lloc: Sala Miquel Mateu
del Centre Turisme Cultural de Sant Domènec
(entrada C/ de l’Oli)

us HI
ESPEREM!

