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Estimades famílies, 

Us volem comunicar que fa setmanes que estem treballant en la proposta d’activitats d’aquest d’estiu 

2020 a l’escola. Tot i no tenir la certesa a dia d’avui que els casals d’estiu puguin desenvolupar-se, s’està 

preparant una nova proposta d’activitats que doni resposta social a les necessitats que infants i famílies 

puguem tenir un cop es confirmi que poden realitzar-se els casals d’estiu. Us avancem els trets principals 

de la proposta d’activitats d’estiu a l’escola: 

- Totes les AFES i direccions de les 12 escoles públiques ens hem posat d’acord per fer una única 

proposta de casal d’estiu a les escoles públiques de Sant Cugat. S’ha creat una Comissió d’AFES 

estiu 2020 per tirar endavant la proposta d’estiu amb el suport organitzatiu de les entitats 

gestores. 

- Més de 30 entitats, organitzacions, plataformes i empreses (entre elles la nostra entitat gestora 

de casals d’estiu), s’han unit per fer una única proposta d’activitats, que engloba tot tipus 

d’àmbits (lleure, artístic, musical, cultural, esportiu, idiomes...). 

- Els infants inscrits/es al casal d’estiu gaudiran d’una àmplia proposta d’activitats de tot tipus, 

dirigida pel personal de lleure de l’escola habitual als casals i els especialistes de les diferents 

entitats. 

- La programació d’activitats, en funció de les edats, inclourà tot tipus d’activitats, com per 

exemple: 

• Activitats de lleure (descobertes, jocs de pati, gimcanes, activitats cooperatives, sortides pels 

entorns de Sant Cugat, dinàmiques de grup, jocs de pistes...). 

• Activitats esportives (motricitat, bàsquet, ciclisme, handbol, futbol sala, voleibol, rítmica, 

gimnàstica esportiva, tennis taula, karate...). 

• Anglès 

• Robòtica i activitats tecnològiques 

• Activitats culturals, artístiques: teatre, música, dansa, ioga, hip hop, bastoners, taller tèxtil... 

- El casal es desenvoluparà durant tot el període estival, inclòs el mes d’agost. 

- Treballem amb un casal amb preus molt socials, no volem que cap infant pugui quedar-se sense 

activitats aquest estiu per motius econòmics.  

- Estem estructurant el casal en base a una previsió de possibles mesures que calgui prendre per 

garantir les indicacions que provinguin de Salut Pública. Tanmateix, haurem d’esperar encara per 

fer l’estructura final perquè a dia d’avui no hi ha cap indicació al respecte. Podeu tenir la 

tranquil·litat que, més enllà de les mesures que ja estem prenent per adaptar-nos al possible 

escenari que es plantegi per les activitats d’estiu, el model s’adaptarà a totes les directrius de 

seguretat que indiqui l’administració.  

Estem molts contents i contentes de poder-vos anunciar aquesta proposta pionera a Sant Cugat, que per 

primera vegada serà universal a totes les escoles públiques, i que ha aconseguit la unió de totes les AFES 

i direccions al voltant d’un únic projecte, i l’adhesió i vinculació de tantes entitats i organitzacions per fer 

d’aquest estiu, el millor estiu pels nostres infants, que tanta necessitat de retrobament social amb els 

seus iguals tenen després de tant temps de confinament. 

Al llarg del mes de maig esperem poder-vos anar informant més detalladament la proposta (programació, 

entitats vinculades, inscripcions, etc.), tot anirà en funció de les mesures que vagi anunciant 

l’administració. 

Si s’autoritza a fer activitats d’estiu, ja podeu comptar que a les escoles els nois i noies gaudiran de l’estiu 

que es mereixen, un gran estiu. 

Estiu  2020 a Sant Cugat 


