
Aquest document recull tota la informació relacionada amb el Casal de Setmana Santa 2022 seguint la normativa

publicada per la Direcció General de Joventut en relació amb les activitats d’educació en el lleure en el marc de la

pandèmia per covid-19.

El Casal de Setmana Santa és un projecte d’aprenentatge on els infants i joves gaudeixen de l’entorn i aprenen els

secrets del medi ambient relacionant-se amb noves amistats i compartint activitats a l’aire lliure.

Conèixer ens porta a estimar i estimar a protegir.

EIX TEMÀTIC

Aquesta activitat està totalment focalitzada al medi ambient i a què els infants descobreixin el que els envolta a

través de tallers, activitats i jocs de lleure. Tots els participants faran activitats cada dia, aprenent coses noves sobre el

seu entorn, fent així que arribin a estimar-lo i a sentir ganes de protegir-lo.

Al Casal de Setmana Santa fusionem l’aprenentatge, l’educació ambiental i el lleure per tal de transmetre l’estima cap

al medi ambient i la seva conservació.

DATES DEL CASAL

De dilluns 11 d’abril al dijous 14 d’abril de 2022.

HORARI DEL CASAL

L’horari del casal és de 9:00h a 13:00h.

EDAT PARTICIPANTS

● Es faran 2 grups organitzats per curs escolar.

○ Esquirols: 1r – 3r primària

○ Gaigs: 4t – 6è primària

RESERVA DE PLACES

● Les places s’assignaran per l’ordre en què s’hagi rebut el formulari de preinscripció.

● Seguint les recomanacions del Departament de Joventut, el número de places per cada grup és el següent:

○ Esquirols: 12 places
○ Gaigs: 12 places

PREU

El preu total del casal és de 140€.

DESCOMPTES

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

● Si encara no sou socis, però voleu ser-ho, gaudireu d’un 10% de descompte sobre el preu del casal i un 20% de

descompte sobre la quota de soci.



PAGAMENTS

● Un cop realitzada la preinscripció i després d’haver rebut la nostra confirmació, s’haurà de fer el pagament de

la bestreta per tal de formalitzar la inscripció.

● La bestreta és de 40€.

● Els pagaments podran realitzar-se:

o Per transferència bancària al següent número de compte: ES31 1491 0001 2230 0011 2886 indicant

com a concepte “Casal de Setmana Santa 2022 + Nom i cognoms del/la participant”.

o Presencialment a La Casa del Mar demanant cita prèvia: pot pagar-se en metàl·lic o amb targeta de

crèdit/dèbit.

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

● Si per motius relacionats amb la COVID19 s’anul·la l’activitat, es retornarà l’import total proporcional als dies

en què el grup en qüestió estigui confinat.

INSCRIPCIONS

● Seguint les instruccions publicades al següent enllaç: www.xatrac.org/casal-de-setmana-santa/

● Per dubtes i preguntes: inscripcions@xatrac.org o 972.34.71.55 / 670.29.32.65 (Horari d’atenció al públic

8:30h – 17:00h)

● Les inscripcions estaran obertes només del 21 al 25 de març. En aquest període s’haurà d’entregar la

documentació necessària i fer el pagament total del casal. Aquestes gestions podran fer-se de manera

presencial a la Casa del Mar.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

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

documentació pot presentar-se físicament a La Casa del Mar (demanant cita prèvia) o telemàticament al correu:

inscripcions@xatrac.org. Els documents estaran disponibles durant la setmana del 21 al 25 de març, que serà quan

obrirem les inescripcions. Aquests documents seran:

● Declaració responsable en relació amb la covid-19.

● Fitxa d’autorització per a participar al Casal de Setmana Santa.

● Fitxa de salut on es detallen els principals aspectes relacionats amb la salut del/la participant.

● Una fotografia mida carnet.

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

● Comprovant d’haver fet el pagament corresponent (en cas de fer-ho per transferència bancària).

La manca d’algun d’aquests documents el primer dia de casal, comporta que legalment el/la participant no pugui

iniciar el casal.

MATERIAL DIARI NECESSARI

Tot el material que portin els/les participants al casal han d’estar marcats amb el nom de manera obligatòria, d’aquesta

manera s’eviten pèrdues i es facilita la feina de classificació i endreça dels dirigents.

Material recomanable per al dia a dia al Casal de Setmana Santa:

● Cantimplora amb aigua

● Esmorzar

● Calçat còmode i segur per caminar per les roques i pel bosc
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Puntualment es podrà demanar algun material addicional per a la realització d’algun taller.

RECOLLIDA DELS/LES PARTICIPANTS

● Les famílies o tutors legals poden acompanyar i recollir als infants a dos llocs

o La Cadena (C/ Pius Font i Quer s/n)

o La Casa del Mar (passeig marítim de la Platja de Fenals)

● Mitjançant el formulari d’inscripció, caldrà especificar el lloc on es faran entregues i recollides del/la

participant en qüestió i seguir-ho tots els dies.

● En cas de retard per part dels pares o tutors legals, hauran de trucar per telèfon per tal de notificar-ho. A més

per a:

o Entregues a la Casa del Mar: els pares o tutors legals del/la participant l’acompanyaran fins a les

instal·lacions i notificaran l’entrega a la directora del casal.

o Recollides a la cadena o a la Casa del Mar: tots aquells/es participants sense autorització firmada

conforme poden marxar sols a casa, romandran a La Casa del Mar fins que sigui recollit. S’avisarà a

les famílies o tutors legals del participant per tal que puguin recollir-lo tan aviat com sigui possible.

Seguint la normativa establerta per la Direcció General de Joventut, les famílies hauran de comprovar l’estat de salut

dels/les participants abans de venir al casal. Per tal de fer aquesta comprovació, haureu de seguir el llistat de

comprovació de símptomes facilitat per la Generalitat de Catalunya.

Abans de deixar els/les participants al casal, haureu de declarar de manera verbal al monitor responsable que heu fet

la comprovació i que el/la participant no presenta cap símptoma de covid-19.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ / NORMATIVA DE FUNCIONAMENT

Dret d’admissió dels/les participants:

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

● És especialment important que els i les participants mostrin interès i motivació envers l’eix temàtic del casal:

la natura.

Aparells electrònics:

● Xatrac disposa d’un espai destinat a la consigna d’objectes personals de valor, tals com telèfons mòbils i

carteres, i no es fa responsable de la pèrdua o danys dels objectes que no s’hagin entregat als monitors a

l’inici del casal.

Baixes i malalties:

Un cop formalitzada la inscripció, només en cas de baixa per malaltia (amb 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 baixa per malaltia es retornarà el 100% de l’import dels dies no realitzats.

● En cas de que el grup es confini per un positiu en covid19, es retornarà la totalitat de l’import dels dies que

estigui confinat.

Els i les participants que estan malalts no han d’assistir al Casal de Setmana Santa, tant per tal d’evitar risc de contagis

amb els seus companys, com per poder rebre l’atenció necessària.

Si el/la participant ha de prendre un medicament en horari de casal, haurà d’indicar a la fitxa de salut el nom de

medicament, dosi, hora de la presa i cops que cal subministrar-li.
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Tan aviat com algun/a participant presenti símptomes de qualsevol malaltia, s’avisarà a la família per a que vingui a

recollir-lo.

Expulsions per mal comportament:

En cas de mal comportament d’un/a participant, en primer lloc es parlarà amb els pares o tutors legals per mirar de

corregir-ho. En cas de que el comportament no quedi corregit, el/la participant serà expulsat i es farà la devolució de

l’import dels dies restants.

S’entén per mal comportament:

● Pegar a altres participants 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 del monitor.

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

Què NO es pot portar al casal?

● Estan expressament prohibides les llaminadures i joguines.

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

MESURES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

● Es procurarà mantenir una distància física mínima entre els participants, sempre que l’activitat ho permeti.

● Les activitats tindran lloc a l’aire lliure sempre que sigui possible.

● S’evitarà l’ús de material compartit entre participants a les activitats. Sempre que sigui possible, cada
participant tindrà el material propi i exclusiu, que s’identificarà amb el nom.


