Benvolgudes famílies,
Estem a principis 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!

Els monitors i monitores del CMX dissenyem i planifiquem totes les activitats tenint en
compte diversos objectius, ja que entenem l’educació en el lleure com un espai on els
infants puguin aprendre els uns dels altres valors com el respecte, la cura de la natura, la
solidaritat, el feminisme… És per això que creem espais i moments per compartir
aventures i experiències que ens facin créixer cada dia, junts i juntes.
Ens acceptem, ens acollim, venim a passar-ho bé i tenir records bonics que embelleixin la
nostra vida.

Aquest és el XXXVIIIè 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 des del Casal organitzem
un Centre d’interès que dura tot el mes i que per tant el nostre objectiu és compartir tot el
juliol per a que sigui una experiència completa.
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.

Aquest estiu amb el Casal inaugurem el nou edifici de primària de l’Escola Joan Pelegrí.
Això és una gran oportunitat per totes les monitores i infants del casal ja que disposarem de
més patis, de classes per infantil amb sortida directa al pati, gimnàs i diverses sales
polivalents. Per tant tornem a tenir una ubicació fixa que s’adapta a totes les nostres
necessitats per fer possible que torni la màgia del casal. Com sempre les infants es
trobaran amb tots els espais decorats per entrar als mons d’aventures del casal.

Aquest any el Casal començarà dimecres 29 de juny i acabarà divendres 29 de juliol,
ambdós inclosos. L’horari d’entrada serà lliure entre les 9:00 i les 10:00 i la sortida a les
17h. Oferim també acollida matinal des de les 8:00 pels infants que ho necessitin. En cas
que el protocol ens faci fer entrades i sortides esglaonades us enviarem la informació.
8:00h - S’obren les portes del Casal!
9:00 - 10:00 - Entrades esglaonades i els grups es preparen per començar les
activitats!
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!
17:00 - Finalitzen les activitats i sortida esglaonada.

Durant les primeres dues setmanes marxem de colònies amb els grups de 1r - 2n, 3r - 4t i
5è - 6è, i les ESO marxem de ruta. L'última quinzena marxem de colònies amb els grups
d’infantil, P3, P4 i P5, i marxem de campaments amb els grups de 3r - 4t, 5è - 6è i ESO.
Realitzem activitats dinamitzades com tallers, gimcanes pel barri, jocs populars, cuina,
ens empastifem, ens disfressem i fem mil i una coses més, sempre amb un objectiu
pedagògic darrere. Totes les activitats les enllacem a través d’un fil conductor, el Centre
d’Interès del casal, que serveix per anar descobrint una història que ens porta a conèixer
nous personatges, noves experiències, aprenentatges i així cada dia el casal és una nova
aventura.
També anem de sortida cada setmana, a parcs, museus, platges, senderisme i així
conèixer el nostre entorn més proper. I un cop a la setmana anirem a la Piscina de la
Bassa de Sabadell. Amb autocar fins a 3r i 4t i en transport públic les més grans. Quan
estem al Centre ens remullem cada dia amb la mànega al migdia.

Oferim la modalitat per setmanes (podeu escollir realitzar la 1a, 2a, 3a, o 4a o tot el casal
sencer) per infantil, primària i 1r d’ESO. A partir de 2n d’ESO, la ruta engloba la primera i
segona setmana i els campaments la tercera i la quarta.

Descomptes (acumulables):
●
●

10% de descompte als infants que s’inscriguin a CASAL SENCER
15% de descompte a famílies nombroses/monoparentals (caldrà adjuntar la
documentació acreditativa).

Informació addicional
●

Els infants que no són de l’Escola Joan Pelegrí, a part, hauran d’abonar 23€ en
concepte d’assegurança.

El període d’inscripcions és del 19 al 29 d’abril de manera telemàtica. Podreu trobar tota
la informació https://vacances.barcelona.cat, a www.cmx.cat i a les nostres xarxes socials.
Més endavant, compartirem les indicacions per a dur a terme tot el procediment, que serà
de forma telemàtica a través d’un formulari de Google. En cas de dubte us podeu posar en
contacte amb secretaria del CMX (vegeu pag. 9).
La documentació que haureu de lliurar serà: el Catsalut, el Carnet de Vacunes i una
Fotografia de carnet, en cas que no hagueu fet casal d’estiu l’any passat al CMX o bé que
alguna d’aquesta documentació hagi variat.

El pagament del Casal es farà de la següent manera:
●Pagament matrícula*: Abonar un 30% de la quota corresponent per tal de validar

la inscripció del vostre fill/a al casal abans del 15 de maig.
●Pagament restant**: Abonar el 70% restant de la quota corresponent abans del 6

de juny.
Pels infants que siguin de fora l’escola Joan Pelegrí, el pagament es realitzarà mitjançant
una transferència bancària. Els alumnes de l’Escola ho faran per domiciliació bancària.
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 PERÍODE D’INSCRIPCIONS.
Condicions de retorn
*L’import abonat al pagament de la matrícula (30%) no és retornable en cas de baixa un cop
passat el 15 de maig.
** Un cop començat el casal, l’import restant (70%) NOMÉS serà retornable en cas de baixa
per causes mèdiques de força major.

Ara per ara els protocols sanitaris per aquest XXXVIIIè Casal d’Estiu son incerts, ja que fins
que no ens apropem a l’estiu Salut no ens farà arribar els protocols. Un cop tinguem la
informació, us la farem arribar.

Abans del període d’inscripcions realitzarem les reunions informatives separades entre
infantil, primària i ESOs. Les reunions seran telemàtiques i s’explicarà el funcionament
base del casal, que estarà subjecte als canvis protocolaris que s’indiquin a mesura que
s’acosti l’estiu. Sobretot recomanem aquesta reunió per les famílies que s’apunten per
primera vegada al casal.
Dimarts 5 d’abril:
- 3r i 4t i 5è i 6è: 18:30h - Enllaç de la videotrucada:
https://meet.google.com/wvc-sxcv-yuy
- ESO : 19:00 - Enllaç de la videotrucada:
https://meet.google.com/ytx-qbxi-cem
Dimecres 6 d’abril:
- P3, P4, P5 i 1r i 2n: 18:30 - Enllaç de la videotrucada:
https://meet.google.com/vxw-tdmn-uvs

Totes les reunions seran telemàtiques a través dels enllaços que enviarem per correu
electrònic i penjarem al web www.cmx.cat i a Instagram: @centremontserratxavier.

Com altres anys, el Centre Montserrat-Xavier està adherit al Protocol de la Campanya de
Vacances de l’Ajuntament de Barcelona, i aquest obre el seu període per a fer la sol·licitud
d’ajuts econòmics del 23 d’abril al 23 de maig, de manera telemàtica. El procés de
sol·licitud d’ajut econòmic us el farem arribar des del CMX a totes les famílies que us
hagueu inscrit a través dels nostres formularis de google.
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 7.000 €
De 7.00,01 € a 9.000 €
De 9.000,01 € a 10.000€

90%
60%
30%

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

Enguany, les places al Casal d’Estiu són més limitades que en anteriors edicions i no
podem garantir que tothom tingui plaça assegurada en període d’inscripcions. Tot i així,
tothom que hagi participat al casal d’estiu anterior té la plaça assegurada.
En el cas que hi hagi alguna família que s’hagi d’apuntar fora del termini d’inscripcions per
motius extraordinaris, només podrà participar al casal si encara queden places al grup.

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

www.cmx.cat

cmx@joanpelegri.cat

facebook.com/cmx1904

@cmx1904

@centremontserratxavier

93 426 25 25

Direcció del Casal d’Estiu:
Àlex Delgado Bermejo

Berta Ramón Sàbat

Arnau Vives Ortiz

Pedagògic d’Infantil i Primària

Pedagògica de 5è i 6è i ESO

Coordinador General

CASAL D’ESTIU

