
 

 

 

 

 

CASALS MUNICIPALS DE QUART – ESTIU 2021 

PREGUNTES FREQÜENTS 

 

He estat mirant tota la info del casal de Quart (petits), i voldria saber quins tipus 
d’activitats dureu a terme i com us organitzareu, tema grups bombolla, quin dia 
comenceu? Etc 
 
Us avanço un fix d’informació que es donarà més completa i exacta a la reunió 
que hi ha prevista el proper 14 de juny. 
Espero que us agradi la proposta que hem intentat presentar a la publicitat i que 
el que amplio aquí (presentació breu) us agradi. 
Tenim moltes ganes de portar el nostre projecte a Quart. 
L'actual normativa (consultable a: https://www.estiuamblleure.cat/wp-
content/uploads/2021/05/CRITERIS-COVID19_EDUCACIO-EN-EL-
LLEURE_2021.pdfens) diu: 
"En els casals d’estiu, el grup de convivència pot ser com a màxim de 24 
participants. 
Pels avantatges organitzatius i pedagògics que suposa, així com per facilitar la 
traçabilitat i les mesures d’aïllament que calgui prendre, la recomanació general 
és que el grup de convivència sigui d’entre 10 i 14 participants. Aquest nombre de 
participants no comptabilitza els dirigents que hauran de complir les ràtios de la 
normativa vigents." 
Esperarem a tenir inscripcions per organitzar els grups amb aquestes premisses. 
 
T'envio el correu per que em puguis informar de com es farà el tema de la piscina 
amb els nens de P3. 
 
En relació a l’ús de la piscina, estem pendents de decisions del vostre consistori. 
Estiu passat no s’hi va anar. 
Si finalment ens l’obren seria per un dia a la setmana. L’activitat de piscina no és 
curs de natació. És anar a gaudir de l’aigua i el medi diferent que ens ofereix.  
La mainada de l’edat de la vostra sol haver de portar “bombolleta” o elements 
de seguretat (que no siguin inflables) perquè no saben nedar. Només fem ús de la 
“piscina petita” on solen fer peu. El monitoratge fa vigilància, i dinamitza alguna 
activitat sense descuidar la vigilància.  
Solem acotar un espai a la gespa on el grup es manté definit per bosses i 



tovalloles. Fem el desplaçament a peu fins allà. 
Una alternativa seria muntar piscinetes d’aigua al casal i no fer el desplaçament. 
A més que també preveiem sessions de jocs d’aigua. 
 
Tenim alguns dubtes sobre el casal d'estiu de Quart. 
Quan diuen que es farà tant a l'escola 9d4rt com a l'escola Santa Margarida, com 
es farà la distribució? 
 
Hi ha decisions que dependran de les inscripcions. 
Si fem servir criteri estiu anterior, infantil estarà al 9d4rt. 
 
Voldria preguntar si, els nens que ja tinguin els 3 anys complerts, tot i ser del 2018, 
podrien ser admesos al casal pel mes d'Agost. 
 
Lamento dir-vos que no. El servei de casal s’ofereix a mainada nascuda del 2009 
al 2017. 
 
En referencia al casal Estiu Joves de Quart, hi hauria la possibilitat d’inscriure’s 
nomes la primera quinzena de juliol?  
 
Tenim una única modalitat i únic preu per Casal de Joves. Podeu valorar que 
assisteixi només una quinzena i assegurar, o restar en llista d’espera a veure si pot 
entrar per només aquests 15 dies que voleu. 
En el segon cas, seria fer arribar la inscripció indicant a observacions aquesta 
particularitat i no fer ingrés fins que tingueu resposta. Compteu unes 48h a partir 
del tancament del termini d’inscripcions. 
 
Les famílies nombroses de Quart només tenim dret a descompte en cas de fer 
horari mínim fins a les 15h? En canvi les famílies monoparentals no tenen limitació 
horària? 
 
Exactament. És criteri que sortia a les condicions estipulades per l’ajuntament i 
que nosaltres vam acceptar. 
 
La reunió s’hauria de fer abans d’inscriure’s per poder valorar la proposta que 
presenteu i aclarir els possibles dubtes que puguin sorgir 
 
Gràcies! 
Ho faig arribar també a la nostra referent de l'ajuntament. 
 
Estaria interessada en inscriure a la nena de 5 anys algunes setmanes, però no 
coincideix amb els períodes indicats al formulari d’inscripció. Ens interessaria la 
setmana X, i llavors la setmana Y, la Z i la XX. Seria possible aquesta combinació?  
 
Com pots veure, com altres anys, s’han ofert diverses combinacions i el criteri ha 
estat el de mes sencer o períodes per quinzenes. 
Et recomanaria fer inscripció sense pagament, indicant les setmanes que m’has 



apuntat aquí. Amb inscripcions tancades mirem a veure si quedarà plaça en el 
grup, per cadascuna de les setmanes i que la pugueu aprofitar. 
 
Voldria saber les condicions del casal d'estiu de Quart per a les famílies no 
empadronades al municipi, si us plau.  
 
Doncs enguany no s’aplica un preu diferent. 
Però com que hi ha places limitades i “per ordre d’entrada”, si es donés el cas 
que es superessin, passarien per davant les famílies empadronades segons ens ha 
indicat l’Ajuntament. 
 
Podem ingressar l'import abans del 17 o hem d'esperar a dilluns per fer-ho? 
 
Per control comptable, millor que sigui a partir del 17 de maig, que es quan 
començarien totes les de Quart. 


