
CASAL D’ESTIU 2021

Actualment estem en un context d'excepcionalitat on cal apuntar que les activitats de lleure es podran fer, si es donen les 

condicions objectives des de l'àmbit de la salut pública i l'evolució de les dades epidemiològiques, per tal que puguin des-

envolupar-se amb seguretat per als infants i adolescents i per a les persones que en tenen cura, així com per a la resta 

de la ciutadania.

La oferta de Casal d'Estiu 2021 (activitats i serveis) es farà sempre i quan les autoritats oficials ho permetin, i 

està subjecte a possibles canvis.

 

Condicions generals

EDATS: infants i joves nascuts del 2007 al 2017 

DATES: del 28 de juny al 30 de juliol (1)

HORARI: de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h i de 15 h a 17 h

(1)(el dia 30 de juliol l’horari serà de 9 h a 13 h i servei de menjador fins les 15 h)

SERVEIS DE MENJADOR I ACOLLIDA

Per a tots els dies que hi hagi activitat de manera fixa. 

-Acollida* de 7.45 h a 9 h
-Menjador* de 13 h a 15 h

(*aquests serveis s’oferiran si hi ha el mínim d’inscrits)

(*la possibilitat d’utilitzar-lo en dies puntuals resta pendent de confirmació, a l'espera de conèixer la normativa i requisits 
de la Generalitat de Catalunya per aquest estiu)

LLOC ON ES FARÀ EL CASAL 

Escola la Pau. Els nascuts entre els anys 2013 i 2017 

Escola Intermunicipal del Penedès. Els nascuts entre els anys 2007 i 2012

(aquesta distribució d'espais i edats pot estar subjecte a canvis i modificacions)



PREUS

• Per persona: 200 € 

• Si es tracta de dos germans, la tarifa per a cadascun serà de 170 € 

• Si es tracta de tres germans, la tarifa per a cadascun serà de 155 €

• Menjador: 150 € per persona (tots els dies, excepte sortides)

• Menjador ocasional: 7,00 € per persona/dia

• Acollida: 50 € per persona (tots els dies)

• Acollida ocasional: 3,00 € per persona/dia

ACTIVITATS

La proposta de Casal d’Estiu d'enguany té vint-i-cinc dies de durada, on els nens i nenes es divertiran fent jocs,
descobertes, excursions, tallers, piscina, etc i als més grans  els esperen jocs, descobertes, piscina, activitats
esportives, etc.

(la gestió de les activitats anirà a càrrec d'una empresa especialitzada).

PREINSCRIPCIONS

Les preinscripcions es faran en línia del 14 al 21 d'abril.

-A la web indexjove.cat
(Des de les 9 h del dia 14 d'abril fins a les 20 h del dia 21 d'abril)

Caldrà omplir un sol formulari de sol·licitud d'inscripció per família.

Places

El nombre de places màximes previstes pel Casal d'Estiu 2021 és de 415 places.

Es dona prioritat als nens i nenes empadronats a Sant Sadurní d'Anoia

L'ordre de presentació de sol·licituds d'inscripció no dona cap dret preferent a l'assignació de plaça.

En el cas que les sol·licituds d'inscripció, sigui superior a l'oferta de places, s'efectuarà el següent procediment a
totes les sol·licituds presentades:

• s'assignarà uns punts a cada sol·licitud seguint els criteris de puntuació. 

• es realitzarà un sorteig.

El sorteig servirà per realitzar l'ordre de les llistes seguint la puntuació i l'ordre de preinscripció.

Criteris de puntuació

Per a les sol·licituds d'inscripció s'aplicaran els següents criteris:

Infants i Joves empadronats/des a Sant Sadurní d'Anoia 5 punts

Infants i Joves no empadronats/des a Sant Sadurní d'Anoia 1 punts



En el cas d'infants acollits temporalment, es considerà el padró de la família acollidora, sempre i quan sigui d'un
estament oficial. Caldrà acreditar aquesta condició documentalment.

L'Ajuntament  de Sant Sadurní  d'Anoia comprovarà les dades d'acreditació  d'empadronament  mitjançant  les
plataformes habilitades per les diferents administracions públiques. En cas que la família no autoritzi aquesta
consulta, caldrà acreditar documentalment la condició.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat,  preinscripció o
matrícula que pugui correspondre.

Formularis i reserva de places

Caldrà omplir un sol formulari de sol·licitud d'inscripció per família.

En el cas que una família ompli vàries sol·licituds, les peticions seran considerades com a separades pel que fa
a l'ordre de llista 

Es farà reserva de 4 places per a nens i nenes i joves amb Necessitats Educatives Especials i que per facilitar la
seva inclusió tinguin necessitat d'un monitor de suport. Per tenir en compte aquesta demanda s'haurà de fer
constar en el moment de la sol·licitud i s'haurà d'acreditar la necessitat mitjançant l'informe d'un professional.

Es farà reserva de 5 places per vincular (en cas que sigui necessari) sol·licituds entre admesos i germans que
estiguin en llista d'espera. 

Publicació de les llistes

28 d'abril (a partir de les 10h). Llista de totes les sol·licituds amb puntuació provisional

29 d'abril. Reclamacions a les puntuacions provisionals.

4 de maig (a partir de les 10h). Llistes definitives d'admesos

La publicació de les llistes es farà al web indexjove.cat i també a l'Índex.

FORMALITZACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

La formalització de les inscripcions es farà del 7 al 13 de maig.

-A la web indexjove.cat

-A l'Índex

Matins de 9 a 14 h

Per formalitzar la inscripció caldrà portar la següent documentació de cada nen o nena:

1.- Full d'inscripció.

2.- Fotocòpia de la targeta sanitària o de la mútua.

3.- Comprovant de pagament

Un cop passats els terminis, no es reservarà la plaça sol·licitada.



Calendari:

14 al 21 d'abril. Preinscripcions

28 d'abril (a partir de les 10h). Llista de totes les sol·licituds amb puntuació provisional

29 d'abril. Reclamacions a les puntuacions provisionals.

3 de maig. Número de desempat. Sorteig a les 11h al Saló de Plens de l'Ajuntament.

4 de maig (a partir de les 10h). Llistes definitives de puntuacions i admesos

7 al 13 de maig. Presentació de la documentació i pagament

Qualsevol situació no prevista serà resolta per l’entitat organitzadora.

Podeu consultar tota la resta d'informació i el reglament de funcionament del Casal d’Estiu a través del web 

municipal www.indexjove.cat (apartat casal d'estiu)

INFORMACIÓ

Índex

C. Pompeu Fabra, 34 · Tel. 93 891 33 20 · index@santsadurni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 16 a 20 h 

indexjove.cat

http://www.indexjove.cat/
http://www.indexjove.cat/casalestiu

