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1. Contextualització de la situació actual: 
La preparació de la campanya d’estiu es una feina complexa i que es desenvolupa durant               

tot l’any. Els preparatius inicials es comencen al desembre, i en un any normal, a l’abril                

l’oferta d’activitats de vacances ja està llesta, publicitat llançada i, a finals del mateix més               

s’inicien les inscripcions. Aquest any però, amb l’aparició de la COVID-19 a la nostra              

societat, i a tantes altres, el procés de preparació de les activitats s’ha allargat i s’ha tornat                 

molt més complex, a la vegada que incert. Fins el dia 11 de maig no van sortir les primeres                   

normatives de cara a la realització dels casals d’estiu, colònies, campaments, etc. Encara             

s’han de publicar més documents oficials, amb els detalls dels protocols sanitaris i de              

protecció de les activitats, així com un document on s’adaptin les directrius de la Generalitat               

a la realitat del nostre municipi.  

Per tant, les entitats que ens dediquem al lleure infantil i juvenil, estem en constant               

reorganització per a poder oferir una campanya d’estiu de qualitat, a la vegada que anem               

redissenyant els projectes per adaptar-los a les normatives que van sorgint.  

 

Aquesta realitat canviant i, especialment, la incertesa sobre l’estiu que s’acosta, ens ha             

portat a transformar el clàssic procés d’inscripció en una preinscripció. Aquesta serà sense             

bestreta (paga i senyal), ja que fins que no es confirmi la realització de les activitats no es                  

demanarà cap pagament.  

La preinscripció no garanteix la reserva de la plaça al casal d’estiu, ja que el nombre                

de places que oferim, pel moment, es orientatiu. Fins que no ens confirmin la cessió dels                

espais, no podrem concretar el nombre d’infants que podrem atendre.  

Aquest estiu, a més, tindran prioritat d’accés a les activitats els infants vulnerables, en risc               

d’exclusió social i aquells que han patit més durament els efectes de la COVID-19.  
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2. Requisits indispensables per a la participació a les activitats: 
★ Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,            

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

★ No convivents o contacte estret amb algun positiu confirmat o amb simptomatologia            

compatible amb la COVID-19 en els 14 dies anteriors.  

★ Calendari de vacunes actualitzat (exceptuant les vacunacions endarrerides pel         

període de confinament).  

★ Aquells infants o joves que no estiguin vacunats o tinguin pendent actualitzar            

el carnet de vacunes, hauran de vacunar-se i deixar passar 15 dies entre la              

vacuna i l'inici de l'activitat.  

★ En infants o adolescents amb patologies prèvies de base, caldrà que els serveis             

mèdics valorin de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus            

d’activitats, ja que són població de major risc enfront a la COVID-19.  

★ El tutor/a legal de l’infant, a més del full d’inscripció, haurà de signar una declaració               

responsable, així com el permís previst al Decret 267/2020, pel qual           

l’infant/adolescent reuneix els requisits de salut abans esmentats i de coneixement           

del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta. 

 

3. Procés de pre-inscripció: Passes a seguir. 
a. Informa’t: Consulteu la informació disponible que trobareu al nostre web, tant la            

publicitat amb l’oferta i els preus, com les cartes informatives per a famílies. Si sou               

sol·licitants de beca, caldrà també que llegiu atentament la informació que           

necessitarem en el document [buscar nom] 

 

b. Omple el formulari de pre-inscripció: Al web trobareu un enllaç que us dirigirà a              

un formulari de Google. Allà haureu d’afegir algunes dades personals sobre l’infant            

o jove que voleu inscriure al casal d’estiu, així com dades del tutor legal i dades de                 

contacte: un correu i un telèfon de contacte. Si opteu a beca, sobretot marqueu              

l'opció al formulari.  

 

c. Confirmació de la rebuda de la preinscripció: Una vegada ens envieu el            

formulari, rebreu un comunicat conforme hem rebut la petició per al casal d’estiu.             

Aquesta comunicació pot tardar entre 24 i 48 hores. Registrarem la preinscripció            
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dels vostres fills i filles. Quan s’omplin les places que ofertem, també s’us notificarà              

que entreu a la llista d’espera. Els que opteu a beca, al correu electrònic també us                

enumerarem la documentació que ens haureu de fer arribar via electrònica o            

presencial, sempre amb cita prèvia, i el més aviat possible.  

 

d. Confirmació de la plaça i presentació de documentació: Quan tinguem la data            

d’inici confirmada per les autoritats competents, així com el número exacte de            

places que podrem oferir, rebreu un correu electrònic confirmant la vostra plaça o             

informant que no podem acollir-vos a l’activitat. Si es confirma la plaça, al mateix              

correu us informarem dels documents que ens haureu de fer arribar via correu             

electrònic, o presencialment demanant cita prèvia, per a fer efectiva la inscripció.            

Alguns documents requeriran de la vostra signatura. També comunicarem a les           

xarxes socials l’avís d’enviament dels correus electrònics.  

 

e. Pagament de la bestreta i pagament de l’activitat: Juntament amb la confirmació            

de la plaça i el lliurament de la documentació, haureu d’abonar 50€ en concepte de               

bestreta. L’import total de l’activitat s’haurà d’abonar abans de la realització de les             

activitats, tot i que disposareu d’un fraccionament en 3 pagaments. El 50% abans             

de l’inici de l’activitat, el 25% abans del 31 de juliol, i el 25% restant abans del 31                  

d’agost.  

 

 

4. Preguntes freqüents: 
 

❏ Hi haurà reunió de famílies?  
Estem acabant de pensar com oferir l’oportunitat de participar en una reunió de famílies. Pel               

moment, podeu enviar els vostres dubtes i preguntes a vacances@xixell.cat 

Respondrem el més aviat possible.  

 

❏ Ens manca informació. En penjareu més?  
A mesura que a nosaltres ens arribi la informació, l’anirem compartint a les xarxes socials en                

format de carta o presentació de diapositives. La informació en arriba en comptagotes, i              

sovint  les informacions poden canviar al cap de pocs dies.  
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❏ Per què no podré saber si l’infant té la plaça garantida al moment de fer la                
pre-inscripció?  

Les autoritats no ens han confirmat la cessió dels espais que fem servir habitualment, ni si                

podrem augmentar-los,, per tant, no podem garantir que les places que hem calculat que              

oferirem, siguin les que finalment tindrem disponibles. Aquest estiu hem d’assegurar que            

cada infant i jove disposa de 4 metres quadrats d’espai en el lloc on es realitzi el casal.  

 

❏ I si quan em confirmin la plaça no vull continuar amb la inscripció al casal? 
No hi ha cap problema. Ens ho hauràs de notificar l’abans possible per a que puguem oferir                 

la teva plaça a una altre família que estigui en llista d’espera. Tot i així, quan us confirmem                  

la plaça, disposareu d’un límit de temps concret per a realitzar el pagament de la bestreta i                 

el lliurament de documents. En cas de no lliurar-los dins d’aquest període, us trucarem per               

confirmar que renuncieu a la plaça.  

 

❏ Què passa si em quedo a la llista d’espera? 
Vol dir que les places que tenim en pre-oferta han estat ocupades. Això pot implicar que no                 

puguis inscriure a la teva filla o fill al casal d’estiu, però també que pots acabar obtenint la                  

plaça si algú renuncia a la seva.  

 

❏ Per què hi ha menys places aquest any? 
Degut a les normatives que haurem d’aplicar, en concret la del distanciament social, hem              

hagut de reduir el nombre de places ofertes per a mantenir la seguretat dels infants, joves i                 

monitors que participaran al casal d’estiu.  

 

❏ Pot passar que em quedi sense plaça, tot i no estar en llista d’espera? 
En cas que no ens cedeixin tots els espais sol·licitats, haurem de reduir les places que                

inicialment tenim plantejades. També estem obligats a assegurar places per als infants que             

puguin derivar els Serveis Socials Bàsics de la ciutat, i si hi ha derivacions d’última hora pot                 

ser que una família perdi la plaça que ja tenia confirmada. 

 

❏ Quina quantitat de diners es retornarà?  
Es retornarà com a màxim el 75% de l'import total de l'activitat si la baixa s'ha efectuat 10                  

dies abans de l'inici de la mateixa. Passat aquest límit, només es retornarà el 75% de                

l'import en cas de malaltia justificada amb certificat mèdic. No es farà el retorn de la bestreta                 
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en cap cas. 

 

❏ Si demano beca, tinc alguna garantia que me la concediran? 
No. Necessitem la documentació per a poder fer els estudis de cas pertinents, en              

col·laboració amb els serveis socials de la ciutat i amb ProInfància. Quan sapiguem les              

assignacions de les beques ens posarem en contacte amb vosaltres, tant amb les famílies a               

les que els l’hagin concedida (i us informarem de la quantitat), com amb les que no.  
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