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Com els darrers anys, i a través de l’AFA de l’escola Diputació i l’empresa Xaranga S.L., us oferim la 

possibilitat de participar en les activitats del Casal d’estiu 2020 que es realitzarà del 22 de Juny al 31 

de Juliol,i del 1 al 10 de Setembre  per als alumnes de P3 a 6è, sempre en funció de les directrius del 

Departament d’Educació i les mesures de confinament vigents. En aquest Casal, coneixerem a la 

Serezade amb qui viatjarem a través de diferents contes com l’Alí Babà, en Simbad i altres 

protagonistes dels contes de les 1001 nits. Tot a través de diferents jocs, tallers, gimcanes, teatre i, si 

podem, una excursió setmanal. 

 

 

Els alumnes de l’escola es podran inscriure al Casal del 27 

d’Abril al 5 de Juny . Els alumnes de fora de l’escola es 

podran inscriure del 4 de Maig al 5 de Juny.  

 

Degut a la situació actual, les inscripcions es realitzaran de 

manera telemàtica a través de la pàgina web de 

l’Ajuntament: 

En aquesta web realitzareu la preinscripció al Casal i un cop 

feta, ens posarem en contacte amb vosaltres per formalitzar 

la inscripció al Casal a través del correu electrònic que 

hagueu indicat. En aquest moment, ens haureu de fer arribar 

el Carnet de Vacunacions, la targeta de la Seguretat Social i 

el full d’inscripció omplert. 

 

 

Els preus del Casal d’estiu 2020 i els torns són els següents: 

 

Torns 
Matí de 9 a 14:00 

Sense dinar 

Matí més dinar de 

9 a 15:00 

Tot el dia de 9 a 

17:00hrs 

Dia aïllat 16,26€ 24,66€ 27,30€ 

Del 22,23,25 i 26 de Juny 54€ 96€ 109,20€ 

Del 29 de Juny al 3 de 

Juliol 

81,30€ 123,30€ 136,50€ 

Del 6 al 10 Juliol 81,30€ 123,30€ 136,50€ 

Del 13 al 17 Juliol 81,30€ 123,30€ 136,50€ 

Del 20 al 24 Juliol 81,30€ 123,30€ 136,50€ 

Del 27 al 31 Juliol 81,30€ 123,30€ 136,50€ 

Del 1 al 4 Setembre 54€ 96€ 109,20€ 

Del 7 al 10 Setembre 67,80€ 99,30€ 109,20€ 

En els dies de sortida (dimecres), només hi haurà opció d’apuntar-se de tot el dia. 

Acollida Matí 8 a 9: 1 € Acollida tarda: 17 a 17’30: 0’50€ 

L’acollida s’abonarà en efectiu en utilitzar-se 

L’horari d’entrada al Casal serà de 9 a 9:15. Els dies de sortida (dimecres) només hi haurà opció 

d’apuntar-se de tot el dia. Els dies de sortides demanen màxima puntualitat. 

https://preinscripcions.campanyavacancesbcn.cat/?a=020144CAS01


 

 

 

 

 Per les famílies que ho necessitin,es podrà sol·licitar una beca (gestionades per 

l’Ajuntament de Barcelona). El període per sol·licitar-les va del 25 d’Abril al 19 de Maig. 

Enguany, les beques se sol·licitaran telemàticament a través de la pàgina web següent: 

  

https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families 

 

Us fem arribar les instruccions de l’Ajuntament per omplir la sol·licitud: 

 

Les famílies que sol·licitin un ajut econòmic, hauran de fer, en primer lloc, la inscripció al 

Casal (https://preinscripcions.campanyavacancesbcn.cat?a=020144CAS01). Un cop 

feta, hauran d’omplir el formulari de sol·licitud (https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-

les-families). Caldrà omplir tots els camps obligatoris del formulari. Un cop s’hagi enviat la 

sol·licitud, la família rebrà un correu electrònic o un SMS a l’adreça de correu o mòbil 

que hagin indicat. En aquest missatge, se li comunicarà si la sol·licitud ha estat 

correctament emplenada i si es procedeix a la seva tramitació o bé si cal esmenar alguna 

dada per poder continuar la tramitació. El dia 28 de maig, es notificarà el resultat 

provisional als interessats mitjançant un correu electrònic o SMS, tot i que la llista definitiva 

no es publicarà fins al 19 de juny.  

 

 

Els pagaments al Casal es podran fer per dues vies: O bé transferència electrònica al 

número de compte que figura al full d’inscripció o bé autoritzar a passar un rebut 

domiciliat. Degut a les característiques de la situació en la que ens trobem, el pagament 

al Casal es farà al darrer moment i no en el moment de la inscripció com altres anys. Per 

tant, el primer pagament del Casal (50% del cost) es realitzarà la primera quinzena de 

juny. El segon pagament del Casal, es realitzarà la primera setmana de juliol. Les famílies 

que s’apuntin tot el Casal es veuran beneficiades d’un descompte, tal i com s’indica en 

la següent taula: 

 Matí de 9 a 14:00 

sense dinar 

Matí més dinar de 9 a 

15:00 

Tot el dia de 9 a 

17:00 

Del 22 de Juny al 31 

Juliol 

437,48€ 676,88€ 752,12€ 

Tot el Casal(setembre 

inclòs) 

553,19€ 862,41€ 959,60€ 

 

Tal i com marca el Marc Normatiu de la Campanya de Vacances de l’ Ajuntament 

del Districte, només es faran devolucions a aquelles inscripcions que s’ anul·lin 

15 dies abans de començar el Casal d’Estiu 22 de Juny, i la devolució que es 

farà serà del 50% de l’import ingressat 

 

Per tal de poder realitzar les activitats, informem que serà necessari un mínim de 

20 inscrits per dia i activitat, en cas contrari, es pot anul·lar l’activitat sense oferir 

servei aquell dia.  

 

Per qualsevol dubte o aclariment en el procediment d’inscripció, sol·licitud de 

beques, pagaments, etc. Habilitem dues vies de comunicació: 

 

Correu electrònic: xarangascp@gmail.com  

Telèfon: 645 30 11 14 de 10 a 13’00 (de dilluns a divendres)  

https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families
https://preinscripcions.campanyavacancesbcn.cat/?a=020144CAS01
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families
mailto:xarangascp@gmail.com

