
  

El nostre futur dependrà del que aprenguem avui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELS CONTINENTS DEL MÓN!!!! 
El/la giravolt-a vindrà de molt llunyyyyy a ensenyar-nos com es veu la terra des de molt a 
dalt amb la seves ulleres màgiques. Nosaltres vivim en un continent però hi ha d’altres que 
no coneixem i junt amb el/la giravolt-a els coneixerem amb les seves característiques 
principals. 
Durant aquests dies ens divertirem, jugarem, ballarem, cantarem, etc, però sobretot viurem 
una experiència inoblidable. 
 
Adreçat a infants de P3 fins a 4t ESO. Obert a tothom. 
 
Organitzat per Unió Lleure, Esplai Segle XX i amb el suport de l’Associació de veïns/es del 
Segle XX i l’AFA de l’Institut Escola Sala i Badrinas. 
 
PROGRAMACIÓ  

 
DATES I LLOC 
 
Del 30 d’agost al 10 setembre 2021, de 9h a 17h. 
El Casal es realitzarà al local de l’Associació de veïns/es del Segle XX. 
 
INSCRIPCIÓ 
 
Del 19 de juliol al 25 d’agost a través de la web www.uniolleure.cat.  
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HORARI BASE DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:00h a 9:00h Acollida matinal 

9:30h -11:00h 1a activitat  1a activitat 1a activitat 1a activitat Sortida matinal 
per l’entorn / 

Sortida fora amb 
autocar. 

11:00h-11:45h 
 ESMORZAR I ESBARJO 

11:45h-12:45h 2a activitat 2a activitat 2a activitat 2a activitat 

12:45h-13:45h  
JOCS D’AIGUA 

14:00h-15:30h 
 MENJADOR I ESBARJO 

15:30h-17:00h  
 Racons activitats Racons activitats Racons activitats Racons activitats Racons activitats 

Informació 
Casal Setembre 2021  

Segle XX 
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
Un cop feta la inscripció, heu de fer el pagament de l'import total del Casal al compte 
corrent ES36 3140 0001 9400 1516 2800, indicant al concepte el codi SXX+ nom i cognoms 
de l'infant. 
 
Enviar la següent documentació al correu info@uniolleure.cat indicant a l’ASSUMPTE "SXX 
+ nom i cognoms de l'infant": Si l’infant ha fet casal de juliol amb Unió Lleure no cal tornar 
a enviar la documentació, només el comprovant de la transferència. 
 

• Comprovant de la transferència.  
• DNI (per les dues cares) de l'infant o llibre de família en cas que no tingui DNI. 
• Targeta sanitària de l'infant (CAT Salut). 
• Cartilla de vacunacions de l'infant. 
• DNI (per les dues cares) de la mare, pare, tutor/a legal. 
• Carnet o certificat de família nombrosa (per obtenir el 5% de descompte). 
• Carnet o certificat de família monoparental (per obtenir el 5% de descompte). 

 
PREUS 
 

Franges horàries 1 setmana 2 Setmanes 
8h a 9h 12,50€ 24,00€ 
9h a 14h 55,00€ 105,00€ 
9h a 15:30 càtering 88,00€ 171,00€ 
9h a 17h càtering 100,00€ 198,00€ 
   

Dia esporàdic  
9h a 17h carmanyola 20,00€  
9h a 14h 13,00€  

 
DESCOMPTES 
 
5% de descompte a partir del 2n germà/a i consecutius/ves. 5% de descompte a famílies 
nombroses i monoparentals. Descomptes no acumulables entre ells. 
 
LA QUOTA INCLOU 
 

• 1 samarreta i bossa d’obsequi (dissenyada especialment per aquest Casal). 
• 1 sortida per setmana matinal per l’entorn. 
• 1 excursió tot el dia en autocar durant la 2ª setmana. 
• Mesures Covid-19 vigents en el moment de la realització del Casal. 
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• Gestió de personal i substitucions. A totes les persones contractades per Unió Lleure 
els apliquem un increment del 3% del salari marcat pel conveni del lleure per tal de 
dignificar el treball en el nostre sector.  

• Material de lleure, esportiu i COVID. 
• Coordinació general i programació de les activitats 
• Assegurança de Responsabilitat Civil i d’Accidents. 
• Formació dels equips educatius. 
• Uniformitat dels i les professionals. 
• Gestió i comunicació directa amb les famílies. 
• Seguiment de la Llei de protecció de dades i la imatge dels infants. 

 
CONDICIONS DEL SERVEI 
 

• La baixa al Casal s’haurà de comunicar amb 5 dies d'antelació a l’inici del Casal per 
correu al mail: info@uniolleure.cat. 

• La manca dels dies de preavís pot suposar la pèrdua de l’import carregat (a excepció 
si és per causa de força major). 

• Important: Per poder començar el casal, hem de tenir tota la documentació de l’infant 
i el comprovant del pagament. 

 
NORMATIVA ECONÒMICA DE DEVOLUCIÓ DE DINERS EN CAS POSITIU EN 
COVID-19 O CONFINAMENT AMB CERTIFICAT MÈDIC 
 

• Si el Casal encara no ha començat la seva activitat i alguna família demana la baixa 
per positiu en covid-19 o confinament de més de 10 dies es retornaran els diners 
integres de les setmanes que no s’assisteixi. 

• Si el Casal ja ha començat l’activitat, es retornarà el 80% de la quota ingressada si 
s’ha de faltar una setmana sencera o sol·licita la baixa total. 

• Si agafa en una setmana que ja està començada i han passat més de tres dies no es 
farà el retorn de cap import per aquella setmana. 

 
OBSERVACIONS  
 

• Per poder realitzar totes les franges horàries hi ha d’haver un mínim d’infants 8 
inscrits per servei. 

• La sortida en autocar es farà si hi ha un mínim de 30 infants inscrits. 
• Aquesta informació es pot veure modificada pels canvis en les mesures de la Covid-

19 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
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Contacteu amb el nostre Coordinador:                                   
         
Ismael Quirós                                                                                              
661 61 36 27 
info@uniolleure.cat 
www.uniolleure.cat  
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PER MÉS INFORMACIÓ 


