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FUNCIONAMENT DEL CASAL
Accessos

Entrada

Horari: 8:00h a 9:00h (acollida matinal). 

Accés: Per la porta principal. (carrer St. Adrià, 20)

Responsables: Alba Pérez i monitoratge projecte.

Sortida

Horaris: 13:00 h 

14:00 h

15:00 h

17:00 h

Accés: Per la porta principal.

Responsables: Alba Pérez i monitoratge projecte.



Nit del Casal 19’
L’Hotel Ressort Ignasi iglésias****
El divendres 12 de juliol a partir de les 20:30h l’escola es convertirà en un hotel ressort on els nostres infants podran 

gaudir d’una nit màgica i divertida. 

Horari d’entrada: 20:30h

Accés: Porta principal

Activitats: Photocall, sopar de germanor, esmorzar…

Activitats per grups d’edat:

Ed. Infantil: Gimcana en busca de la recepta perduda del granissat de fruites. 

Ed. Primària: Roomscape per trobar la clau perduda de la porta principal de l’hotel.



Casal de Lleure Infantil 

Adreçat a infants de P3 a P5

Ens endinsarem en el món de les aventures que els diferents 

personatges “històrics” ens faran viure! 

Voleu conèixer als nostres personatges i passar-ho d’allò més bé? 

Seguint les seves divertides peripècies, descobrirem una època 

històrica diferent el... Que comenci l’aventura!

Cada dia una de les activitats 

la farem en anglès



⁄ Tallers de manualitats vinculats al fil conductor. 

Els infants podran escollir sempre entre dues opcions 

de realització per tal d’adaptar-ho als seus interessos i 

capacitats.

⁄ El dijous 18 de juliol.

⁄ Ens reunim i gaudim d’una matinal de jocs i activitats a 

l’escola Fructuós Gelabert.

Activitats 
artístiques

Sortides matinals* 

Festa de l’Estiu 
CET10

Altres 
activitats 

⁄ Piscina CEM Maresme

⁄ The Indoor Jumping Club Kids.

⁄ El divendres 12 de juliol. 

⁄ Jocs motrius cooperatius, jocs psicomotrius, gimcanes, jocs de 

pistes, joc simbòlic, jocs d’expressió corporal, danses, ...

⁄ Jocs d’aigua, remullades, ... per fer front a la calor de l’estiu.

Excursions 
de tot el dia* 

⁄ Bosc Tancat, Bosc dels Sentits (Camina descalç), Granja

⁄ Font de la Budallera, Bassa de Sant Oleguer.

La Nit al Casal

*Sortides i excursions pendents de confirmació.



Les activitats programades 
amb el fil conductor

SETMANA 1

Del 25 al 28
de juny

SETMANA 2

Del 1 al 5 de 
juliol

SETMANA 3

Del 8 al 12
de juliol

SETMANA 4

Del 15 al 19
de juliol

SETMANA 5

Del 22 al 26
de juliol

La setmana 
Prehistòrica

La setmana 
Egípcia

La setmana 
Grega

La setmana 
Romana

La setmana 
Medieval

SETMANA 6

Del 29 al 31
de juliol

Del 29 de juliol 
al 2 d’agost
(concretar 

dates)

La setmana
Barcelonina

Sortim cada 

setmana d’excursió!

SETMANA 7

Casal setembre 
Del 2 al 6

de setembre
(concretar 

dates)

SETMANA 7

Casal setembre 
Del 2 al 6

de setembre
a concretar 

dates

La setmana
del Món actual



BOSC DELS SENTITS “CAMINA 
DESCALÇ”



BOSC TANCAT - PISCINA



FONT DE LA BUDELLERA
(Collserola)



BASSA DE SANT OLEGUER
(Sabadell)



LA GRANJA



THE INDOOR JUMPING CLUB 
KIDS



Casal esportiu i artístic ’19

Esports alternatius per als més curiosos, combinat amb 

activitats artístiques.

Adreçat als infants d’educació primària.

RECICL-ART

JOCS I 
GIMCANA

ESPORT 
COL·LECTIU

ESPORT 
ALTERNATIU

BALLS 
MODERNS

Cada dia una de les activitats

la farem en anglès



Tipologia activitats esportives

Excursions de tot el dia*

Sortides matinals setmanals*

La Nit al Casal

Altres activitats

⁄ Futbol sala, bàsquet, handbol, Ultimate, vòlei platja, tennis taula, balls 

moderns.

⁄ Jocs cooperatius i jocs esportius.

⁄ Dinàmiques esportives i lúdiques.

⁄ El divendres 12 de juliol.

⁄ Assemblea setmanal amb els infants participants.

⁄ Jocs d’aigua, remullades... per fer front a la calor de l’estiu.

⁄ Creació de materials per la realització d’alguns dels esports.

*Sortides i excursions pendents de confirmació.

⁄ El dijous 18 de juliol (CONFIRMAR ESCOLES). 

⁄ Ens reunim i gaudim d’una matinal de jocs i activitats a 

l’escola Fructuós Gelabert.
Festa de l’Estiu CET10

⁄ Improshow

⁄ Font de la Budallera

⁄ Escaperoom

⁄ The Indoor Jumping Club

⁄ Platja

Sortim 

cada setmana 

d’excursió!



DELTA DEL LLOBREGAT



LA GRANJA



FONT DE LA BUDELLERA
(Collserola)



BASSA DE SANT OLEGUER
(Sabadell)



THE INDOOR JUMPING CLUB



BOSC TANCAT - PISCINA



Els imports...
PRIMERA SETMANA (PART PROPORCIONAL)

De 9:00h a 13:00h 53,60 euros

De 9:00 a 15:00h 90,00 euros

De 9:00 a 17:00h         99,60 euros

PREUS SETMANALS:

ACOLLIDA : 5,00 euros

De 9:00h a 13:00h 67,00 euros

De 9:00 a 15:00h 112,50 euros

De 9:00 a 17h         124,50 euros 

ELS TIQUETS ESPORÀDICS per a dies puntuals

DIA ESPORÀDIC (que no hi hagi sortida i prèvia inscripció):     

25,00 euros

ACOLLIMENT MATINAL

3,00 euros

LES AMPLIACIONS:

/ De 13h a 15:00h 9.00 euros

/ De 13h a 16:30h 11.00 euros

/ De 15h a 17:00h 5.50 euros

ELS DESCOMPTES

 5% de descompte per abonament íntegre de les 4 setmanes 

en el moment de la inscripció.

 10% de descompte per la inscripció de 3 germans, les 

mateixes setmanes. 

Què inclou?

⁄ Gestió d’ajuts i beques de l’Ajuntament de BCN.

⁄ Assegurança de responsabilitat civil i accidents 

que dóna cobertura a cadascun dels infants inscrits.

⁄ Protocol d’accident i d’al·lèrgies i intoleràncies 

alimentàries.

⁄ Trasllats en autocar per l’alumnat d’educació infantil 

i grans desplaçaments d’educació primària.

⁄ Director/a de lleure en contacte directe amb 

les famílies diàriament. Deslliurat de grup a partir 

d’aproximadament 90-100 infants inscrits.

⁄ Una samarreta per cada dues setmanes d’inscripció.

⁄ Casal amb servei de menjador (cuina in situ) a càrrec 

de l’empresa.



Ajuts econòmics a les famílies

Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per infant i complint els requisits

establerts, tots els infants de la unitat familiar que ho sol·licitin i estiguin empadronats

al municipi de Barcelona.

L’ajut serà per a un màxim de 10 dies a casals i, fins a 14 dies a colònies. 

Trams d’ajuts econòmics: anirà en funció de la renda personal anual de la família, segons nivell de renda 

del quadre següent:

Dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat familiar, tenint present que un membre 
de la unitat familiar amb discapacitat compta com a dos

IMPORTANT:  La demanda de la beca per aquelles famílies beneficiaries per al curs 18-19 a beques 
per a la pràctica esportiva fora de l’horari extraescolar, se’ls serà concedit l’ajut de la campanya de 
les activitats de vacances d’estiu en els mateixos termes (percentatges econòmics).

De 0€ a 
6.000€

• 90%

De 6.000,01 € a 
7.500,00 €

• 60%

De 7.500,01 € a 
9.000 € • 30%



Calendari d’inscripció per a les famílies que sol·licitin ajut econòmic.

Sol.licitud ajut
econòmic: 

Del 29 d’abril
al 15 de maig

Llista 
provisional de 
benficiaris ajut 

econòmic: 

30 de maig

Període de 
reclamacions:  

31 de maig al 
14 de juny

Llista definitiva 
de beneficiaris 

d’ajut 
econòmic: 

21 de juny

Inscripció de 
beneficiaris 

d’ajut 
econòmic: 

Del 03 al 24 
de juny

Ajuts econòmics a les famílies



Totes les activitats que formen part de la Campanya han de garantir la inclusió de tots 

els infants i adolescents.

Pel que fa a la sol·licitud de monitors de suport per a la inclusió: per aquells infants que 

resideixen i estiguin empadronats a Barcelona i que per la seva discapacitat 
presenten unes especials dificultats d’inclusió podran sol·licitar un monitor de suport. 

Caldrà adjuntar el certificat oficial de la discapacitat de l’usuari o usuària i el full 

d’inscripció. Caldrà complimentar conjuntament amb CET10 el formulari de sol·licitud F7.   

En el cas que es consideri necessari el monitor de suport, l’Ajuntament es farà càrrec de la 

despesa (seguint les referències laborals fixades en el conveni del sector del lleure), 

garantint un màxim de 3 torns per infant i a valorar situacions excepcionals en 
funció del pressupost.

La sol·licitud la farà l’entitat al districte, al tècnic referent de la Campanya. 

Oficines de CET 10 Rbla. Guipúscoa 23-25 baixos 3.

DATES PER TRAMITAR-HO: 29 d'abril al 24 de maig

Monitoratge de suport a la inclusió



Per a qualsevol retorn econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat 

i tramitar la baixa a les oficines de CET10 abans de començar l’activitat.

Baixa tramitada 10 dies naturals abans de l’inici de l’activitat: retorn del 80% de l’import 

final.

Baixes tramitades posteriorment: retorn del 50% de l’import final amb justificant mèdic 

que especifiqui la impossibilitat de realitzar l’activitat.

Un cop iniciada l’activitat: no es retornarà cap quantitat.

Si s’anul·la la inscripció d’una setmana havent obtingut el descompte del 5% per 

l’abonament de la totalitat, aquest descompte es perd. 

Normativa de les devolucions



• Fotocòpia de la cartilla de vacunació o certificat mèdic 
oficial1

• Fotocòpia de la TARGETA SANITÀRIA2

• Fitxa Salut3

• Autorització de sortides i d’atenció mèdica4

5 · Drets d’imatge

Documentació a portar per les famílies



Documentació requerida



Com podeu fer les beques?
El procés de sol·lictiud d’ajuts comença el dia 29 d’abril

• Dilluns 29 a partir de les 16:30 a 

l’escola

Formulari a 
l’escola



Com podeu fer la inscripció?
El procés d’inscripció comença el dia 29 d’abril

•

• https://cet10.com/
Inscripció

online



Inscripcions online

/ Entrar a la pàgina web de CET10: 

/ Tot seguit, dirigir-se a l’àrea de clients.





/ Un cop a l’àrea de clients, realitzar el registre per entrar a l’aplicatiu

1

2



1. Obtenció de la contrasenya per aquelles famílies que realitzen activitat 

durant el curs escolar amb la Fundació CET10 a l’escola.



2. Obtenció de la contrasenya per aquelles 

famílies nouvingudes a les activitats de la 

Fundació CET10.



/ Seleccioneu la vostra fitxa o afegiu algun familiar, en el cas dels nens.



/ Accedeix al llistat per escollir l’escola.



/ Pots afegir i eliminar activitats com pots veure en aquesta imatge.



/ Seleccionar, en els requadres verds, els torns a escollir. 



/ En la següent pàgina, apareixen els preus de cada dia. Per 

continuar endavant, s’ha de pressionar el botó “validar secció” per 

confirmar la selecció de setmanes.



/ És molt 

important anotar 
les observacions 
de cada infant 
(al·lèrgies, 
intoleràncies,...)

/ Per poder passar a la 

plataforma de pagament, 

s’han d’Acceptar les 
condicions generals 
d’ús.



/ Per acabar, accediu a la plataforma de 

pagament amb targeta. 

En la part superior apareix especificat el 

detall del casal que farà cada infant.



/ Finalment, us demanarà un codi de verificació. Quan estigui verificat, 

haureu d’imprimir el comprovant.

El procés d’inscripció al casal ja haurà finalitzat!



Us agrada?




