
 

INFORMACIÓ CASAL DEL MAR 2019 
 

El Casal del Mar és un espai on els nens gaudeixen de l’entorn i aprenen els secrets del medi ambient 

relacionant-se amb nous amics i compartint activitats a l’aire lliure. Es faran tota mena de tallers i jocs 

principalment enfocats a donar a conèixer la natura. Conèixer ens porta a estimar i estimar a protegir.  

 

DATES DEL CASAL        24 de juny al 30 d’agost de 2019 

 Els dies 24/07 i 15/08, és festa local i per tant, el casal romandrà tancat.  

 L’import d’aquestes setmanes serà el mateix que el de les altres tot i tenir un dia menys.  

 

EDAT PARTICIPANTS i PLACES    4- 13 ANYS (nascuts entre 2006 i 2014) 
 

 Estrelles  (4 a 5 anys)  10 places 

 Cavallets  (6 a 7 anys)  10 places 

 Tortugues   (8 a 9 anys)  15 places  

 Orques              (10 a 11 anys)  15 places 

 Calamars      (11 a 13 anys)  15 places  
 

Les places s’assignaran per ordre d’inscripció, procés que quedarà validat un cop fet, com a mínim, el 
pagament de la bestreta. 

 

PREUS PER SETMANA 

 

COMPRA DE  
PACKS 

Matins  
(9h a 13h) 

Preu per 
setmana 

Matí + Tarda  
(9h a 17h) 

Preu per  
setmana 

PACK 3 SET. 296 € 99 € 413 € 138 € 

PACK 4 SET. 368 € 92 € 514 € 128 € 

PACK 5 SET. 444 € 89 € 618 € 124 € 

PACK 6 SET. 514 € 86 € 715 € 119 € 

PACK 7 SET. 579 € 83 € 805 € 115 € 

PACK 8 SET. 649 € 81 € 901 € 113 € 

PACK 9 SET. 717 € 80 € 995 € 111 € 

PACK 10 SET. 795 € 80 € 1.103 € 110 € 

 

 Els packs de 3 setmanes s’han de gaudir de manera consecutiva en el temps. 

 Als packs de més de 3 setmanes se n’hauran de fer, com a mínim, 3 de consecutives.  

 La setmana de l’acampada es contracta de manera aïllada i no s’ha de comptabilitzar dins els packs. 

 Els packs són independents. En cas d’ampliació de matricula, s’ha de comprar un nou pack. 

 L’opció “Matí + Tarda” només està disponible per a infants de 8 a 13 anys (del 2006 al 2010). 

 El servei de menjador + activitats de migdia s’ha de mirar l’apartat de serveis complementaris. 

 L’horari de tardes està condicionat a la disponibilitat de places. 



 

 

RECÀRREC 

 

Enguany s’aplicarà un recàrrec a totes aquelles famílies que no facin 3 setmanes consecutives.  

Preu del recàrrec.            50€ 

 

DESCOMPTES 

 Les pre-inscripcions que es realitzin durant el mes d’abril, es beneficiaran d’un 10% de descompte. 
Aquest descompte només serà efectiu si el pagament de la bestreta es fa durant el mes d’abril.  

 El descompte per inscripcions anticipades (abril) no s’acumula amb altres descomptes. 

 Els germans tenen un 10 % de descompte sobre el preu corresponent. 

 Els socis de l’entitat tenen un 10% de descompte sobre el preu corresponent. 

 Els descomptes multi-setmana arriben fins al 20%. 

 Els descomptes no s’apliquen als serveis complementaris (menjador, acampada, setmanes/tardes 
extra...) 

 

SERVEIS COMPLEMENTARIS  

Tarda extra:  Subjecte a disponibilitat de places         20€ 

Pack 1 setmana extra:  Subjecte a disponibilitat. S’ha d’haver comprat algun pack prèviament.  

 Matí    4 hores (09-13h)      122€ 

 Tot el dia   8 hores (09- 17h)     171€ 

Dinar (13- 15h):  

Menú infantil + Monitoratge i activitats de migdia (2hores)     

 1 Setmana          60€ 

 1 Dia          15 € 

Anar a dinar a casa i tornar per la tarda no tindrà cap cost afegit.  

 

PACK SETMANA ACAMPADA 

 

La darrera setmana del Casal, es farà una acampada. Del 26 al 30 d’agost. 

Requisits participants: 

 A partir dels 8 anys (complerts durant l’any passat). 

 Haver participat en alguna edició del Casal del Mar. 

 El preu inclou            220€ 

o Allotjament en tendes de dormir als campaments de la Generalitat de Catalunya. 

o El desplaçament en transport col·lectiu fins al lloc d’acampada.  

o El menjar per a tots els dies, excepte el primer esmorzar i dinar. 

o Assegurances, serveis dels monitors, activitats i excursions. 

 

  



 

 

PAGAMENTS  

 Fins que no s’hagi realitzat el pagament de la bestreta la inscripció no serà vàlida. 

 La bestreta serà de 30€ per setmana.  

 En cas d’anul·lació de la reserva de plaça, no es retornarà l’import de la bestreta.  

 Caldrà fer el pagament de l’activitat 20 dies abans de que el nen comenci a venir al casal.  

 En cas de packs de 5 a 8 setmanes, es podrà realitzar un segon pagament 20 dies abans de la meitat 
de l’estada. 

 En cas de packs de més de 8 setmanes, es podrà fer un tercer pagament 20 dies abans de finalitzar 
el casal. 

 La persona major d’edat que signa la documentació és la responsable de que s’efectuïn els 
pagaments indicats.  

Modalitats de pagament: 

 Per transferència bancària a: ES31 1491 0001 2230 0011 2886 (Atenció! És un nou número de compte 

respecte l’any passat) 

 Indicant com a concepte “Casal del Mar 2018 + Nom del participant". 

 Presencial a La Casa del Mar; en metàl·lic o amb targeta de crèdit/dèbit.  

 

INSCRIPCIONS 

 A través del web: www.xatrac.org/casaldelmar2019, seguint les instruccions indicades. 

 Horari d’atenció al públic per les inscripcions de 10h a 14h. 

 Per dubtes i preguntes: 972.34.71.55 / 670.29.32.65 - amxatrac@gmail.com. 

 En cas de que el casal estigui començat, les inscripcions o ampliacions s’hauran de formalitzar com 
a molt tard els dimecres de la setmana anterior.  

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Caldrà que els pares o tutors legals aportin els següents documents abans de començar el casal. 

Tots ells es poden descarregar a www.xatrac.org/casaldelmar2019 : 

 
- Fitxa d’autoritzacions per a participar al casal on es detalla un resum de les activitats que es realitzen. 

- Fitxa salut on es detallen els principals aspectes relacionats amb la salut relatius al nen/a. 

- Protecció de dades de salut  

- Autorització drets d’imatge. 

- Una fotografia mida carnet. 

- Fotocòpia de la targeta sanitària (CatSalut) o de l’assegurança/mútua corresponent. 

- Comprovant de pagament corresponent (en cas de transferència bancària). 

La manca d’algun d’aquests documents comporta que legalment l’infant no pugui iniciar el casal.  

  

mailto:amxatrac@gmail.com
http://www.xatrac.org/casaldelmar2019


 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ / NORMATIVA DE FUNCIONAMENT 
 

Dret d’admissió dels participants: 

Per motius de seguretat, aquells participants que no parlin català o castellà no seran admesos al casal. 

 

Aparells electrònics:  

Xatrac disposa d’un espai destinat a la consigna d’objectes personals de valor, tals com telèfons mòbils i 
carteres, i no és fa responsable de la pèrdua o danys dels objectes que no s’hagin entregat als monitors a 
l’inici del casal. 

 

Recollida dels infants:  

- Les famílies o tutors legals acompanyaran i recolliran els infants a la cadena (C/Pius Font i Quer, s/n, 
17310 Lloret) o a La Casa del Mar, segons indicat al full d’autoritzacions.  

- En cas de nens que marxin sols o amb una persona que vingui puntualment, caldrà indicar-ho 
expressament al full d’autorització o en cas que el casal ja hagi iniciat, a través d’un document a 
part signat per els pares o tutors legals. 

- En cas de retard per part dels pares o tutors legals a: 

- Entregues al Casal: Els pares o tutors de l’infant, l’acompanyaran fins a les instal·lacions i notificaran 
l’entrega  als monitors. 

- Recollides: Tots aquells nens sense autorització firmada conforme poden marxar sols a casa, 
romandran a La Casa del Mar. S’avisarà a les famílies o tutors legals dels infants perquè vinguin a 
recollir-los tan aviat com sigui possible. 

 

Baixes i malalties: 

Un cop formalitzada la inscripció, només en cas de baixa per malaltia (certificat mèdic) es retornarà el 
100% dels diners. 

Un cop iniciat el casal: 

- Les baixes posteriors a l’inici de l’activitat signifiquen la pèrdua del 100% de l’import.  

- En cas de malaltia es retornarà el 100% de l’import de les setmanes no realitzades, en cap cas de 
dies puntuals. 

Els infants que estan malalts no han d’assistir al Casal, tant per evitar risc de contagis amb els seus 
companys com per poder rebre l’atenció necessària. 

Si l’infant ha de prendre un medicament en horari de casal, caldrà indicar el nom del medicament, dosi, 
hora de la presa i nombre de vegades al dia. 

Tan aviat com, algun infant, presenti símptomes de malaltia, s’avisarà a la família perquè vinguin a recollir-
lo. 

 

Expulsions per mal comportament:  

En cas de mal comportament d’un nen, en primer lloc es parlarà amb els pares per mirar de corregir-ho. En 
cas de que el comportament no quedi corregit es farà la devolució de les setmanes restants.  

S’entén per mal comportament: 

- Pegar a altres nens de manera reiterada. 

- Interferir en les activitats de manera que impedeixi la dinàmica de les mateixes. 

- Comprometre la seguretat d’altres nens, d’ell mateix o dels monitors. 

- Qualsevol altra conducta que es consideri de la magnitud de les anteriors. 



 

MATERIAL DIARI NECESSARI 

Tot el material que porteu de casa ha de venir marcat amb el nom, per tal d’evitar pèrdues i facilitar la 
feina de classificació i endreça als monitors. 

 Una ampolla d’aigua o cantimplora 

 Esmorzar i/o berenar 

 Tovallola i 2 Banyadors (o muda de recanvi) 

 Gorra o barret pel sol 

 Crema de protecció solar alta 

 Sabates per les roques i pel bosc 

 

Puntualment es podrà demanar algun material addicional per a la realització d’algun taller. 

Els participants al casal disposen d’un descompte (entre 10% i 20%) en material al centre de busseig. 

Estan expressament prohibides les llaminadures i joguines de caire individual. 

L’ús de telèfons mòbils i aparells electrònics no està permès durant el transcurs de les activitats. 

 

FESTA FINAL DE CASAL 

El divendres 30 d’agost, coincidint amb l’últim dia d’acampada, acomiadarem el Casal del Mar amb una 
gran festa a la Casa del Mar que es farà a la tarda.  


