Benvolgudes famílies,
Estem a finals de març, albirem el bon temps a l’horitzó, i al Centre ja hem començat a preparar
el Casal d’Estiu. En aquest llibret trobareu tota la informació necessària per formalitzar la
inscripció. Llegiu-lo detingudament!

La nostra tasca educativa
Els monitors i monitores dissenyem i planifiquem totes les activitats tenint en compte diversos
objectius, com crear espais i temps on compartir aventures i experiències. Creiem en gaudir
d’una forma feliç i sana del temps de lleure, i a través d’aquestes activitats intentem conèixernos i treballar tots i totes valors com la solidaritat, la companyonia i el respecte per la
natura.
Ens acceptem, ens acollim, intentem passar-ho bé i tenir records bonics que embelleixin la nostra
vida. Sembla fàcil, però no ho és, doncs totes les persones són molt diferents, però creiem que
val la pena intentar-ho.

Funcionament del Casal d’Estiu
Aquest és el XXXVè Casal d’Estiu que organitzem al Centre Montserrat-Xavier de la Fundació
Cultural d’Hostafrancs. Com venim fent últimament, el Casal d’enguany es podrà fer en la
modalitat de setmanes, a infantil i primària, per adaptar-nos millor a les necessitats de cada
família, i a partir de 2n d’ESO oferim la modalitat de quinzenes, per tal que cadascú pugui triar
l’opció que més li convingui.
Cal tenir en compte que, tot i proposar-ho setmanalment, al Centre no oblidem l’esperit del nostre
Casal d’Estiu, que seguirà tenint un Centre d’Interès que guiarà totes les activitats, sortides i
jocs en els que participin els infants i joves.
El Casal disposa d’un equip de monitors i monitores preparats i amb experiència al món
del lleure. Els infants i joves estan repartits en diferents grups (per edat), i cada grup compta
amb tots els monitors i monitores titulats per la Generalitat de Catalunya, tal com disposa la
normativa. Durant el Casal, els infants realitzen activitats tant dins com fora del Centre
(detallades més endavant), adequades a cada grup d’edat.
Els desplaçaments els fem amb autocar o transport públic.

Dates i horaris del Casal
Aquest any el Casal començarà dimecres 26 de juny i acabarà divendres 26 de juliol, ambdós
inclosos. L’horari serà de 8h a 17h (excepte 2n, 3r i 4t ESO que el 26 i 27 de juny faran de 8h
a 13h).
*8:00h - S’obren les portes del Casal!
10:00h - Tanquem les portes. Sona la música i els grups es preparen per començar les
activitats!
12:00h - Comencem les mànegues. Grup per grup anem baixant al pati a remullar-nos!
12:45h - Anem a dinar! Intentem buscar un equilibri entre respectar el ritme de l’infant i
potenciar una alimentació saludable.
13:45h - Dormiteca per als més petits. En principi s’obre per a P3, però els més menuts tenen
opció d’anar-hi si ho desitgen.
15:00h - Sona la música. Ens reactivem per tornar a començar les activitats!
16:55h - Finalitzen les activitats
17:00h - S’obren les portes del casal!
*Des de l’obertura de portes, a les 8:00h fins l’inici de les activitats, a les 10h, els infants tenen
espais per esmorzar, jugar o descansar.

Quotes del Casal
Els infants que no són de l’Escola Joan Pelegrí hauran d’abonar 23€ en concepte d’assegurança.
Les famílies que inscriguin en format “CASAL SENCER” a tres o més fills al Casal podran gaudir
d’un descompte del 25% sobre el total de l’import a pagar (caldrà presentar una fotocòpia del
llibre de família), així com les famílies monoparentals (que caldrà que presentin una fotocòpia del
document que ho acredita).
En cas de baixa un cop feta la inscripció definitiva no es retornarà l’import total del Casal
d’Estiu.

Oferim la modalitat per setmanes (podeu escollir realitzar la 1a, 2a, 3a, 4a o tot el casal sencer)
per infantil, primària i 1r d’ESO. Des de 2n d’ESO oferim la modalitat de quinzenes.

Període d’inscripcions i de pagament
Període d’inscripcions!!! → del 24 d’abril al 3 de maig. Heu de portar:


Fulls d’inscripció. Els podeu venir a recollir a la Secretaria del Centre durant aquest
període. Haureu de portar una fotocòpia del CatSalut i del Carnet de Vacunes (en cas
que no el tinguem), i una fotografia de carnet.



30€ per reservar la plaça, que es descomptaran del preu total de la quota del Casal. El
pagament de la reserva de plaça és a fons perdut.

El pagament del Casal es pot fer seguint dues modalitats:


Pagament Sencer: Abonar la quota corresponent abans del 7 de juny.



Pagament Fraccionat: Abonar un 50% de la quota corresponent abans del 24 de maig
i l’altre 50% abans del 7 de juny.

El pagament es podrà realitzar mitjançant una transferència bancària. Els alumnes de l’Escola
ho podran fer també per domiciliació bancària (caldrà passar per Secretaria a firmar
l’autorització).
Un cop acabat el període d’inscripcions començarem a fer els grups, que s’aniran tancant un cop
arribem al límit d’infants. Per tant, no s’assegura que hi hagi places un cop passat el 3 de
maig.

Planning d’Activitats
Durant la primera quinzena marxem de colònies amb els grups de 1r - 2n, 3r - 4t i 5è - 6è, i els
ESO’s marxem de ruta.
La segona quinzena marxem de colònies amb els grups d’infantil, P3, P4 - P5, i marxem de
campaments amb els grups de 5è - 6è i ESO’s.

Realitzem activitats dirigides com tallers, gimcanes pel barri, jocs populars, cuinem, ens
empastifem, ens disfressem i fem mil i una coses més.
També anem a la piscina cada setmana, i quan estem al Centre ens remullem cada dia amb
la mànega. Totes les activitats les enllacem a través d’un fil conductor, el Centre d’Interès del
curs, que expliquem als infants disfressant-nos de personatges fantàstics.

Horaris de les Reunions Informatives
Abans del període d’inscripcions realitzarem dues reunions informatives per a explicar-vos la
nostra tasca i resoldre possibles dubtes que pugueu tenir.
Reunió d’Infantil i Primària: 2 d’abril a les 19:00h
Reunió ESO’s: 3 d’abril a les 19:00h
Totes les reunions se celebraran al Centre Montserrat-Xavier (a l’edifici d’Infantil i Primària de
l’Escola Joan Pelegrí). També posarem una paradeta informativa els dies 13, 14 i 15 de març
al porxo de l’escola. Vine a veure’ns!

Ajuts a les Famílies
Com últimament, el Centre Montserrat-Xavier està adherit al Protocol de la Campanya de
Vacances de l’Ajuntament de Barcelona, i aquest obre el seu període del 27 d’abril al 15 de
maig. Els formularis per participar-hi s’hauran de recollir a partir del 24 d’abril a la Secretaria
del Centre de 17h a 19:30h.
Per optar a aquest ajut s’ha d’estar empadronat a la ciutat de Barcelona i voler fer una de
les modalitats de Casal indicades al llibret. En funció de la renda personal disponible, es
becaran els infants de la unitat familiar que així ho sol·licitin. Per fer-ho, s’utilitzarà la taula de
trams d’ingressos següent:

De 0€ a 6.000 €
De 6.00,01 € a 7.500 €
De 7.500,01 € a 9.000€

90%
60%
30%

En cas de dubte podeu consultar a Secretaria del Centre o bé al web
https://vacances.barcelona.cat

Disseny de la Samarreta
Enguany el disseny de la samarreta del XXXVè Casal d’Estiu pot ser el teu!! Què has de fer?
Portar a la secretaria del Centre abans de l’11 d’abril (inclòs) la teva proposta de disseny.
Perquè entri a concurs ha de ser un disseny en un full DIN-A4, a mà o a ordinador, i en blanc i
negre. Ha de sortir en gran “XXXVè Casal d’Estiu”, i també, en més petit si s’escau, “Centre
Montserrat-Xavier”.
El disseny guanyador del concurs serà el disseny de la samarreta oficial del XXXVè Casal d’Estiu,
i no serà desvetllat fins el 26 de juny!!

Horari de Secretaria
És important que llegiu tota la documentació del llibret, ja que així es poden resoldre la majoria
de dubtes que tingueu. De totes maneres, estarem encantats de rebre-us de dilluns a divendres
a la Secretaria del Centre, de 17:00 a 19:30h.
Per a més informació:

C/Ermengarda, 11-25
08014, Barcelona

facebook.com/cmx1904

www.cmx.cat

cmx1904@gmail.com

@cmx1904

93 426 25 25

@centremontserratxavier

Direcció del Casal d’Estiu:
Oscar Rodríguez Ares

Pedagògic d’Infantil i Primària

Sara Sanchez Laya

Pedagògica de 5è i 6è i ESO’s

Sergi Palacios Prat
Coordinador General
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