Informació del Casal d’Estiu 2022
1 – HORARIS I PREUS
L’horari de totes les opcions de casal és de 9:00h a 14:00h
Tot el casal: del 27 de juny al 22 de juliol 185€
1a Quinzena: del 27 de juny al 8 de juliol 125€
2a Quinzena: del 11 al 22 de juliol 125€

2 – SERVEI D’ACOLLIDA I PERMANÈNCIES
Acollida de 8:00h a 9:00h
Permanències de 16:30h a 17:30h (aquest servei es realitzarà si hi ha un mínim d’infants).
Lloc: Es faran al pati de l’escola. Entrada i sortida pel Carrer Florida Blanca nº 43

3 – ENTRADES I SORTIDES
Les entrades i sortides es faran per les següents portes:
P3 i P4: Plaça de l’Havana nº 146
P5 i 1r: Porta principal carrer Solís 2 bis
2n i 3r: Porta principal carrer Solís 2 bis
4t, 5è i 6è: Plaça de l’Havana nº 146

4 – REUNIÓ INFORMATIVA
El dijous 16 de juny a les 20:00h hi haurà una reunió informativa, entrada Plaça de
l`Havana nº 146

5 – CENTRE D’INTERÈS
Com ja sabeu, cada any a l’estiu fem el Casal relacionat amb un tema en concret.
Aquest any, el nostre centre d’interès serà El Món dels Animals!

6 – OBJECTIUS EDUCATIUS
L’equip educatiu del Casal, mitjançant les diferents activitats lúdiques i de lleure, pretén
assolir uns objectius educatius i pedagògics, acords amb el seu ideari. Entre els objectius
que es treballaran, podem destacar:
-

Adquirir coneixements i aprenentatges amb les activitats, que permetin als
infants tenir nous recursos per al seu temps lliure.
Conèixer l’entorn que ens envolta.
Tenir cura de si mateix i de les seves coses.
Treballar els hàbits higiènics i alimentaris, potenciant hàbits de neteja i ordre.
Aprendre a treballar i desenvolupar-se amb els companys.
Conscienciar mitjançant els hàbits i actituds el respecte pels altres.
Despertar la capacitat crítica dels infants.
Afavorir, amb les activitats lúdiques, el contacte i la socialització dels infants.
Estimular la imaginació i la capacitat creativa dels infants.
Potenciar la capacitat d’observació.
Treballar l’expressió corporal i oral.

7 – PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Del dilluns 30 de maig al dilluns 6 de juny es durà a terme el procés d’inscripció
telemàticament amb l’enllaç que trobareu a la web www.macedoniapertu.net i a
www.afaanxaneta.cat.
Per realitzar correctament la inscripció, necessitareu tenir preparat una foto carnet en
format .jpg, una foto de la targeta sanitària en format .jpg i una foto del carnet de les
vacunes en format .jpg.
Un cop acabada la fitxa d’inscripció, generarem el pagament a la plataforma
TPVescola.
L’infant NO estarà inscrit fins que no es realitzi el pagament, el qual teniu temps per fer
efectiu fins al dia 6 de juny.
Les famílies que NO tinguin la quota pagada abans d’acabar el termini, donareu a
entendre que no teniu interès en realitzar el servei, i s’atorgarà la plaça a un infant de
la llista d’espera en l’ordre de la demanda.
Agrairíem que si no esteu interessats ens aviseu amb antelació per correu electrònic a
macedoniascp@gmail.com o per telèfon al 634558498.

8 – INFORMACIÓ ADICIONAL
-

Molt important: Cal portar, el primer dia de Casal, una samarreta de cotó de
color blanc, de màniga curta i sense dibuixos, de la talla de l’infant.
El primer dia de Casal es donarà un paper amb tota la programació per grups.
Es faran campaments: al pati de l’escola per P3, P4, P5, 1r; i a fora de l’escola
per a 2n, 3r, 4t, 5è i 6è.
Per obtenir informació addicional sobre el casal, el menjador i/o el servei
d’acollida, permanències, adreceu-vos al 634 558 498.

9 – CONSELLS PRÀCTICS PER A LES FAMÍLIES
-

-

Seria bo que, abans de sortir de casa, apliquéssiu als infants crema solar per
protegir-se del sol, ja que es faran moltes activitats a l’exterior.
Recordeu que els infants han de portar banyador, xancletes i tovallola que es
quedarà a l’escola i cada divendres es tornarà.
A les sortides de tot el dia és obligatori portar la samarreta del casal.
Totes les activitats tenen un sentit global dins del Casal. Us demanem que si els
infants no poden assistir algun dia al Casal, ho comuniqueu amb antelació als
monitors/es o al telèfon 634558498.
Qualsevol informació sobre l’infant que calgui donar al monitor/a, cal entregar-li
per escrit en paper i signat.

10 – INSTAGRAM
Durant el casal es faran fotos de les activitats i les penjarem al compte privat
d’instagram casal.anxaneta22. Per accedir heu d’enviar la sol·licitud amb el compte
que heu especificat a l’hora de fer la inscripció.

Funcionament i pagaments del Casal d’Estiu 2022
Famílies externes a l'escola Anxaneta
Les famílies que no sou de l'escola heu de fer els diferents pagaments
relacionats amb el casal mitjançant transferència bancària. Cal diferenciar
que els pagaments d'inscripció del casal s'han de fer al compte corrent de
l'AFA i els pagaments de menjador i permanències s’han de fer al compte de
Macedònia tal i com s'especifica a continuació:

CASAL D'ESTIU
Pagament del casal al compte corrent de l'AFA: Mitjançant transferència al número de compte:

ES28 0081 0036 4100 0219 1228
Cal especificar el nom de l'alumne, curs i pack escollit: tot el casal (185€), 1a/2a quinzena (125€)

________________________________________________________________

MENJADOR I PERMANÈNCIES
Usuaris de tots els dies de menjador i/o packs de permanènices menjador -> Pagament mitjançant
transferència al número de compte:

ES90 2100 1425 1202 0015 2288
Cal especificar el nom de l'alumne, curs i pack escollit
Usuaris ESPORÀDICS MENJADOR: Pagament en efectiu els matins a l'entrada de l'escola (Carmeta)
Usuaris ESPORÀDICS PERMANÈNCIES: Pagament en efectiu al monitor de permanències (Susana)
Pack Tots els dies de Menjador

Tiquet menjador esporàdic

126€

Sopar Campaments 1r dia grans

i mitjans

(optatiu)

6,30€

6€

Pack 1

Pack 2

Pack 3

Esporàdics

Tots els dies
acollida MATI

Tots els dies
permes TARDA

Tots els dies una
quinzena

1 dia esporàdic

20 €

20 €

10 €

4€

•
•
•
•
•
•

Els dies d’excursió s’ofereix servei de pícnic. És imprescindible avisar el dia abans
PETITS i PRE-MITJANS: Sopar campaments 1r dia inclòs amb preu del casal
MITJANS: El dinar del segon dia de campaments està inclòs al preu del casal
GRANS: El dinar de campaments del 2n i 3r dia està inclòs amb el preu del casal
Pack 3: NOMÉS PER INSCRITS DE QUINZENES. ÉS IMPRESCINDIBLE ESPECIFICAR LA
QUINZENA (1a, 2a i si son de MATI o TARDA)
Permanències esporàdiques es paga directament al monitor el mateix dia de fer-ne ús

Serveis de menjador i permanències
Casal d’Estiu 2022
Menjador
El funcionament del menjador durant el casal d’estiu és exactament igual que durant el curs escolar.
Tota la gestió es farà amb tiquets mitjançant la plataforma TPVescola.
Cal recordar que per poder fer ús del servei de menjador s’han de:
-Comprar tiquets
-Validar tiquets
NO S’acceptaran alumnes al servei de menjador si no es disposen de tiquets positius.

Tiquet menjador

Sopar Campaments 1r dia grans i mitjans

(optatiu)

6,30€
•
•
•
•
•

6€

Els dies d’excursió s’ofereix servei de pícnic. És imprescindible avisar, almenys, el dia
abans
PETITS I PRE-MITJANS: El sopar de campaments del està inclòs amb el preu del casal
MITJANS: El dinar de campaments del segon dia està inclòs amb el preu del casal
GRANS: El sopar de campaments del segon dia està inclòs amb el preu del casal
GRANS: El dinar de campaments del 2n i 3r dia està inclòs amb el preu del casal

Permanències

•
•
•

Pack 1

Pack 2

Pack 3

Esporàdics

Tots els dies
acollida MATI

Tots els dies
permes TARDA

Tots els dies una
quinzena M o T

1 dia esporàdic

20 €

20 €

10€

4€

Pack 3: NOMÉS PER INSCRITS DE QUINZENES. ÉS IMPRESCINDIBLE ESPECIFICAR LA QUINZENA (1a, 2a i si
son de MATI o TARDA)
Per fer ús del servei de permanències (PACKS) cal fer inscripció i pagament (mitjançant la plataforma
de pagaments de l’escola) previ a l’inici del casal.
El pagament de permanències esporàdiques es farà directament al monitor de permanències el mateix
dia de fer-ne ús

