INFORMACIÓ CASAL VACACIONAL DE SETEMBRE
A L’INSTITUT ESCOLA TERESA ALTET
DIES 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 10 DE SETEMBRE de 2021
Durant els dies laborables de les vacances escolars d’estiu, abans de l’inici del nou curs,
els Casals Infantils Diaris ofereixen els Casals Vacacionals amb diferents horaris i
combinacions (de l’1 al 10 de setembre).
L’oferta de l’activitat és per a tots els dies del Casal Vacacional, respectant sempre la
mateixa modalitat i sense tenir en compte combinacions horàries entre els dies.
Enguany, per la situació d’excepcionalitat a causa de la pandèmia, el Casal Vacacional
de setembre també ha estat adaptat per tal d’assegurar el compliment de la normativa
i d’aquesta garantir la seguretat de tots/es els/les participants. Per aquest motiu, el
Casal oferirà un total de 40 places distribuïdes en grups de 10 infants, que disposaran
d’educadors/es exclusius i que no es relacionaran entre ells. De la mateixa manera, els
espais utilitzats també seran d’ús exclusiu per a cada grup.
Tant les entrades com les sortides del Casal seran esglaonades i s’informarà a cada
grup de l’horari d’entrada i sortida corresponent.
Les modalitats i els preus són els següents:
MODALITAT
HORARI
PREU *
32€
Matí sense acollida
De 9 a 13 h
40€
Matí amb acollida
De 8 a 13 h
48€
Matí i tarda
De 9 a 13 h i de 15 a 17 h
56€
Matí i tarda amb acollida al matí
De 8 a 13 h i de 15 a 17 h
72€
Menjador i tarda
De 13 a 17 h
88€
Matí sense acollida i amb menjador
De 9 a 15 h
96€
Matí amb acollida i menjador
De 8 a 15 h
104€
Matí i tarda amb menjador
De 9 a 17 h
112€
Matí i tarda amb menjador i acollida al matí De 8 a 17 h
16€
Tarda
De 15 a 17 h
*els preus estan calculats en base als 8 dies de Casal i al preu públic vigent.
PERÍODE D’INSCRIPCIÓ
El període d’inscripció serà del dijous 1 al divendres 23 de juliol de 2021, lliurant la
inscripció degudament omplerta a l’OAC demanant cita prèvia a:
https://citaprevia.gestorn.com/rubi/?idioma=ca_ES&id_oficina_sele=0#nbb
La sol∙licitud d’inscripció la podeu demanar al Servei d’Educació i Infància o bé
descarregar‐la a la Seu Electrònica de l’Ajuntament:
https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/show/559
Les places s’atorgaran per rigorós ordre d’arribada i es trucarà a cada família per
confirmar la seva acceptació en les condicions que ha sol∙licitat.
L’oferta màxima és de 40 places per a cada franja horària i casal.
Els grups no superaran els 10 infants, per tal de respectar les mesures de la COVID19.
El número mínim d’alumnes per obrir una franja horària serà de 12 inscrits.
PER FER EFECTIVA LA INSCRIPCIÓ CALDRÀ QUE ADJUNTEU LA CÒPIA DE LA TARGETA
SANITÀRIA DE L’INFANT, LA CÒPIA DE LA CARTILLA DE VACUNACIONS DE L’INFANT I
LA CÒPIA DEL DOCUMENT IDENTIFICATIU DE L’INFANT I DELS TUTORS/ES.
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