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A l’atenció dels pares/mares/tutors legals dels infants de l´escola Can Serra 

 
 
 
 

 
Estimats pares/mares i tutors legals. 
 
Us informem que segons indicacions de les diferents institucions governamentals, aquest estiu es podran realitzar 
casals d'estiu a les escoles. 
 
Aquests casals hauran de complir una sèrie de normes de seguretat i higiene adaptades al moment en el qual ens 
trobem, normes que seran d'obligat compliment per a tots els casals per tranquil·litat de totes les famílies. 
 
Per poder dur a terme el casal com a requisit indispensable (ara com ara) serà necessari que la nostra ciutat es 
trobi a la fase 3 del desconfinament, a més les diferents institucions tenen la potestat de suspendre els casals 
d'estiu si des del departament de sanitat així ho aconsellen. 
 
És per això que a petició de l'ajuntament de Barberà del Vallès us fem arribar el tríptic informatiu del casal que 
aquest estiu es realitzarà a la nostra escola. 
 
En el tríptic informatiu trobareu la informació més important, inscripcions, preus, formes de pagament, sortides, 
etc. 
 
Us passem a detallar els aspectes més importants que es veuran modificats a conseqüència del moment en el qual 
ens trobem immersos. 
 
- Realització del casal: Les condicions d'aquesta epidèmia canvien cada dia, és per això que encara que la intenció 
per part dels diferents òrgans governamentals en aquest moment és la de realitzar el casal d'estiu, no us podem 
garantir la realització del mateix fins que no rebem la confirmació definitiva. 
 
- Horaris: Els horaris d'aquest estiu es veuran modificats quedant de la següent manera: 
         - Acollida matinal de 7,30 a 9,00 hores.  - Casal d'estiu de 9,00 a 13,00 hores. 
         - Menjador de 13,00 a 15,00 hores.   - Acollida de tarda de 15,00 a 16,30 hores. 
 
- Places disponibles: Al casal de la nostra escola disposem de 150 places per als infants d'entre 3 i 12 anys de la 
ciutat. Aquest número es pot veure reduït si des dels diferents òrgans governamentals rebem l'ordre de reduir el 
nombre màxim de places disponibles als casals d'estiu. En cas de superar les 150 places setmanals (o les que ens 
indiquin des de l'ajuntament) es realitzaria un sorteig per poder accedir al casal. 
 
Us volem transmetre tranquil·litat en aquest punt, ja que hi ha moltes places disponibles i per l'històric d'infants 
inscrits al casal de l'escola altres anys, és molt poc probable arribar a una xifra d'inscrits tan alta. 
 
- Piscines i sortides: Aquest any les sortides a la piscina i les excursions seran totes dintre de la nostra ciutat i no es 
farà servir cap mitjà de transport ni públic ni privat. La realització de les sortides a la piscina i de les excursions 
queden supeditades al vistiplau definitiu per part de les diferents institucions. 
 
- Pagament: No s'efectuarà cap mena de pagament fins que no tinguem la certesa de què el casal es podrà dur a 
terme. És per això que en el moment de realitzar la inscripció no s'haurà de fer cap paga i senyal tal com es feia en 
casals anteriors. 
 
- Informació casal: Una vegada tinguem tota la informació detallada i confirmada, totes les famílies que hagin 
inscrit als seus infants al casal d'estiu rebran un e-mail amb un dossier amb tota la informació del casal. 
 
Si teniu qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb nosaltres als telèfons i adreces de correu electrònics 
indicats al tríptic. 

          Atentament 
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