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Casal d’Estiu 2022

G.E. La Ganyota de la UES

El Casal d’estiu: Qui som?
El casal d’estiu de la Ganyota de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) és un projecte de
lleure que oferim tots els estius des de l’any 2015, tot seguint amb el projecte d’esplai que
desenvolupem durant el curs els dissabtes a la tarda. El tret diferencial del nostre casal és la
vinculació amb el món excursionista, que es tradueix en un seguit d’activitats a la natura,
algunes d’aventura i d’altres de caràcter més cultural (sempre des d’una vessant lúdica).
Al ser un projecte educatiu, el G.E. La Ganyota de la UES ens regim pel nostre Projecte
Educatiu de Centre (PEC) que el podeu consultar, si és del vostre interès, al següent enllaç:
https://laganyotaesplai.wordpress.com/portfolio/pec/.

Quan, on i com?
Enguany, l’inici del casal serà el dilluns 27 de juny i l’acabament el divendres 29 de juliol. El
casal va dirigit a infants des de P3 fins a 6é de primària (nascuts entre el 2010 i el 2018). Pel
desenvolupament de les activitats, els infants s’agruparan per colles en funció de l’edat,
aquests grups poden variar d’una setmana a una altra en funció de la demanda però sempre es
procurarà que hi hagi els mínims canvis possibles.
Seguint el model del dels cursos anteriors, el casal es durà a terme a l’escola Enric Casassas
(C/de Llobet, 77), a les places i parcs de la ciutat, a la seu de l’entitat (UES) i al rodal. També
farem alguna activitat fora de la comarca.
Pel que fa a la normativa sanitària, els casals d’estiu hem de seguir amb les mateixes directrius
que les escoles així que, si res no canvia, en principi no tindrem restriccions de cap tipus.

Serveis que oferim i quotes:
Oferim quatre tipus de serveis en diverses franges horàries: acollida matinal, el casal de matí
(l’activitat principal), servei de menjador i casal de tarda. Les quotes adjuntes són setmanals:

Horari

Servei

Quota socis*

Quota NO socis*

08:00 a 09:00

Acollida

12€

15€

09:00 a 13:00
Casal de matí
70€
75€
13:00 a 15:00
Menjador
37€
40€
15:00 a 17:00
Casal de tarda
22€
25€
*5% de descompte sobre el total per a segons germans i consecutius; i per famílies
monoparentals (presentat l’acreditació corresponent).
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També recuperem els packs per famílies sòcies que apuntin els seus infants a 4 o 5 setmanes:
Pack 4 setmanes de casal (matí)*

260€

Pack 5 setmanes de casal (matí)*

315€

*Els preus de menjador, acollida i tarda són els mateixos independentment de les setmanes que es
vingui al casal.

Enguany, en col·laboració amb l’AFI de l’escola Enric Casassas, s’amplien els avantatges per a
socis de la UES a tots els infants de famílies sòcies de l’AFI de l’Escola Enric Casassas.

Organització general de la setmana:
La graella bàsica de programació que es seguirà durant el casal serà la següent. Tots els grups
seguiran la mateixa organització, tot i que cada grup adaptarà l’horari i la tipologia de les
activitats a les necessitats dels infants.
Dilluns

Dimarts

09:00
09:15

11:00
11:30

Benvinguda
dels infants
Activitat
relacionada
amb el CI
Esmorzar
Jocs lúdics i
esportius

Benvinguda
dels infants

EXCURSIÓ

Dijous

Divendres

Benvinguda dels
infants

ACTIVITATS
DE NATURA,
CULTURA I
ESPORTS DE
MUNTANYA

Benvinguda
dels infants

Benvinguda
dels infants
Tallers

PISCINA

Esmorzar
Jocs d’aigua

MENJADOR

13:00
15:00
17:00

Dimecres

Servei d’acollida

08:00

Jocs d’aigua

Tallers/
Excursió

Jocs lúdics i
Cinema
esportius/Contes
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Programació del Casal:
El programa detallat del casal seguirà l’esquema següent:

Dilluns

Dimarts

Dimecres

27
Activitat de colla i
jocs d’aigua
04
Activitat de colla i
jocs d’aigua

28
Excursió de colla

29
Parc aventura

05
Excursió de colla

06

11
Activitat de colla i
jocs d’aigua

12
Excursió
d’Orientació

18
Activitat de colla i
jocs d’aigua
25
Activitat de colla i
jocs d’aigua

19
Excursió de colla

13
Visita a la Granja
(petits); Taller de
percussió* (grans)
20
Excursió a la platja
(fins les 17h)
27
Activitat de colla i
jocs d’aigua

Dijous
30
Piscina

(fins les 17h)

26
Excursió de colla

Escalada (Grans)
Taller a la biblioteca*
(Petits)

07
Piscina

Divendres
01
Activitat de colla
i jocs d’aigua
08
Activitat de colla
i jocs d’aigua

14
Piscina

15
Activitat de colla
i jocs d’aigua

21
Piscina

22
Activitat de colla
i jocs d’aigua
29
Festa final de
Casal

28
Piscina

*Activitats Pendents de confirmació.

Inscripcions i cobraments:
Hi ha dos períodes d’inscripcions:


Des del 4 de maig: per a sòcies/es de la UES amb més d’un any d’antiguitat i famílies
sòcies de l’AFI de l’escola Enric Casassas.



Des del 16 de maig: per NO socis/es de la UES o socis/es amb antiguitat menor a un
any, o famílies NO sòcies de l’AFI de l’escola Enric Casassas.

Les inscripcions acaben el dia 10 de Juny o fins finalitzar el nombre de places per grup.
Les inscripcions es realitzen ONLINE a la següent pàgina: https://ues.cat/casal/. Un cop enviat
el formulari d’inscripció rebreu un correu amb l’import del pagament corresponent. En el
moment d’efectuar-lo l’infant quedarà inscrit (teniu 5 dies per realitzar el pagament, sinó la
inscripció quedarà anul·lada). Per tal de completar la inscripció, és necessari que entregueu a
la secretaria de la UES la següent documentació abans del dia 10 de Juny:


El full d’autorització degudament omplert i signat.



Una fotocopia del CATSalut i del DNI (si en té).



Una fotografia de l’infant.
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L’horari de secretaria de la UES és de dilluns a divendres de 17:00 a 21:00h, i dimarts i dijous
de 10:00 a 12:00h.
*IMPORTANT: El full d’autorització ha de tenir la signatura original del tutor/a legal de l’infant.
NO serveixen escanejats ni fotocopies. Únicament s’acceptaran via telemàtica aquells
documents que vinguin amb una signatura digital vàlida (com el IdCat).

Comunicació amb famílies:
Aquest any utilitzarem tres canals oficials de comunicació: el correu electrònic, el blog de la
Ganyota i el Telegram.
Setmanalment enviarem un correu electrònic a les famílies recordant les activitats i el material
que s’ha de portar cada dia, així com qualsevol informació del vostre interès. Rebreu aquest
correu el dijous de la setmana anterior. També estarem pendents del correu per qualsevol
consulta que ens vulgueu fer arribar per aquest mitjà.
El blog de la ganyota: https://laganyotaesplai.wordpress.com/casal-destiu/ (us farem arribar
l’enllaç per correu més endavant) l’actualitzarem cada dimecres i divendres amb explicacions,
activitats i fotografies dels vostres infants. D’aquesta manera podreu anar seguint el seu pas
pel casal i en podreu guardar un record. IMPORTANT: recordeu que és imprescindible que
autoritzeu al casal a difondre imatges dels vostres fills/es si voleu que hi apareguin!
El Telegram és una eina que incorporem aquest curs. Ens permet gaudir dels avantatges de la
missatgeria instantània tot complint amb la llei de protecció de dades. Es faran grups de difusió
per colles d’edat i un grup general. Aquest mitjà serà única i exclusivament destinat a informar
d’incidències momentànies (com podria ser que un grup perdi l’autobús i arribi més tard) o
informació d’última hora que no hem pogut incorporar als correus setmanals. Així mateix
s’enviarà una copia del correu setmanal per aquesta via per si alguna família ho prefereix a l’ús
del correu electrònic. També podeu utilitzar el xat per contactar amb nosaltres de manera
particular. En horari de casal (de 9:00h a 17:00h) també podeu utilitzar l’aplicació per trucarnos per qualsevol incidència o consulta.
Finalment, cada dilluns, dimarts i divendres podeu contactar amb nosaltres de forma
presencial a l’escola Enric Casassas de 9:00 a 11:00h. Us recomanem que concerteu visita
abans per qualsevol dels canals anteriors per facilitar l’atenció i evitar esperes innecessàries.
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Organització i consells del Casal d’Estiu:
Per tirar correctament el casal endavant, hi ha tot un seguit de normes i criteris que convé que
seguim. Per aquest motiu us demanem que llegiu atentament les següents directrius:
1. ENTRADES I SORTIDES:


Es faran sempre a l’escola Enric Casassas.



Es procuraran diferents zones als dos carrers per a vianants que hi ha davant l’escola
per a cada colla del casal. D’aquesta manera s’evitaran aglomeracions a la porta i es
podrà tenir un tracte més personal amb els monitors/es dels infants en cas que es
vulgui comentar alguna cosa en concret (s’enviarà un mapa amb els espais abans
d’iniciar el casal).



Els dies de pluja (que esperem que siguin ben pocs) l’arribada i la sortida es farà per la
porta més propera a l’espai assignat a cada grup. A l’entrada hi haurà un monitor/a del
grup per rebre’ls i poder atendre qualsevol demanda de la família.



Per evitar aglomeracions, us demanem que una vegada hagueu deixat o recollit al
vostre fill/a, marxeu i no us quedeu xerrant a l’entrada.



Demanem que sigueu puntuals, sobre tot els dies que marxem fora, i que aviseu amb
antelació si l’infant arribarà tard o ha de marxar abans d’hora.

2. DURANT EL DIA:


Tot i la no obligatorietat de dur mascareta actualment, és obligatori que la portin a la
motxilla cada dia per si haguéssim d’agafar un transport col·lectiu. Els infants menors
de 6 anys no estan obligats a complir amb aquesta mesura, tot i que des del casal la
recomanem.



Han de venir esmorzats de casa i portar esmorzar per a mig matí.



No es poden portar joguines, llaminadures, consoles, mòbils...



Si cal donar medicació s’ha de portar la recepta mèdica i entregar-la al monitor/a
corresponent juntament amb la medicació i les directrius clares de com s’ha
d’administrar.

3. QUÈ CAL PORTAR CADA DIA DEL CASAL D’ESTIU?
●

Esmorzar.

●

Gorra.

●

Crema solar (recomanem que la portin posada de casa).

●

Roba i calçat còmodes.
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●

Ampolla d’aigua.

●

Mascareta (per si calgués utilitzar transports col·lectius).

4. QUÈ CAL PORTAR ELS DIES QUE FEM JOCS D’AIGUA?
●

Tovallola.

●

Xancletes d’aigua.

●

Muda de recanvi.

●

Crema solar posada des de casa.

●

Banyador posat des de casa.

5. QUÈ CAL PORTAR ELS DIES QUE MARXEM D'EXCURSIÓ O FEM ESPORTS DE MUNTANYA?
●

Esmorzar.

●

Gorra.

●

Crema solar posada des de casa.

●

Calçat adequat per caminar.

●

Ampolla d’aigua.

6. QUÈ CAL PORTAR EL DIA DE LA PISCINA?
●

Esmorzar.

●

Gorra.

●

Crema solar posada des de casa.

●

Sabates còmodes.

●

Ampolla d’aigua.

●

Banyador posat des de casa.

●

Tovallola.

●

Xancletes.

●

Roba interior de recanvi.

●

Muda de recanvi (opcional).

●

Pels que ho necessitin que portin bombolleta o “manguitos”.

A més a més, pels infants de les colles petites (infants de P3 i P4) cal que el primer dia portin
una muda complerta per deixar-la al casal.
*IMPORTANT: Recomanem que tot el material que portin al llarg del casal vingui marcat amb
el nom i cognoms de l’infant per evitar que es perdin. Cada any acabem el casal amb molts
objectes perduts sense nom, a veure si enguany podem solucionar-ho!
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Ampliació i canvis de Serveis:
Un cop el vostre fill/a s’hagi inscrit al casal (omplint el formulari) qualsevol canvi que vulgueu
fer caldrà que el tramiteu a través del correu electrònic o el Telegram (molt important, NO
s’ha de tornar a fer una nova inscripció a través de la pàgina web!!!).

1. Ampliació o canvis de servei:
Caldrà que els notifiqueu a la direcció del casal. Aquesta us farà saber si és possible fer aquesta
ampliació o canvi, i us indicarà el preu que cal abonar via transferència. Les ampliacions es
permetran sempre que quedin places pel grup i setmana que es demani.
En el cas que un grup estigui ple i no es pugui fer la inscripció, s’entrarà en llista d’espera, que
funciona per ordre cronològic d’inscripció i demanda.

2. Serveis puntuals:
Si alguna família té interès en ampliar un servei de manera puntual (un dia d’acollida, un dia de
menjador o un dia de tardes) caldrà que ho comuniqui a la direcció del casal via correu
electrònic, trucada o telegram, i rebrà les indicacions per fer efectiu el pagament. Es
permetran sempre que hi hagin places disponibles.
Per poder fer aquestes ampliacions cal avisar:


Menjador i casal de tarda: abans de les 9:00h del matí del mateix dia. Caldrà que
aboneu la transferència abans de les 13:00h.



Acollida: el dia anterior. Caldrà que aboneu la transferència abans de les 8:00h.

Els preus dels serveis puntuals són:

Servei puntuals

Quota socis*

Quota NO socis*

Acollida

2,40€

3€

Menjador
7,40€
Casal de tarda
4,40€
*Socis UES i AFI de l’Escola Enric Casassas.

8€
5€

3. Noves inscripcions:
Les noves inscripcions que es tramitin un cop iniciat el casal s’hauran de fer efectives abans del
divendres anterior a l’inici de la setmana. En cap cas es podran tramitar el mateix dilluns a les
9:00h del matí.
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Campaments d’estiu de la Ganyota:
Aquest any, com sempre, l’esplai La Ganyota de la UES organitza els campaments d’estiu que
es duran a terme entre el 10 i el 17 de juliol. Els campaments de l’esplai són part del projecte
anual de la Ganyota i es gestionen per altres mitjans que no tenen res a veure amb el casal. Per
qualsevol consulta referent als campaments us heu de dirigir a laganyota@ues.cat o bé passar
per la UES en horari de secretariat de l’esplai: dimarts i dijous de 19.15h a 20.45h.

Anul·lació i devolucions:
En cas d’anul·lació del casal es farà el retorn del 100% de la inscripció. En cas de baixa
voluntària, es retornà el 50% de la inscripció (avís amb 15 dies naturals d’antelació a l’inici de
l’activitat). En cas que la baixa sigui per malaltia o accident, es retornarà el 80% de l’import ja
pagat, a partir de la presentació del justificant mèdic pertinent.
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