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CASAL D’ESTIU 2022

PRESENTACIÓ

Des de CET10 hem elaborat aquest dossier amb propostes d’activitats 
esportives i de lleure que són flexibles i adaptables a les necessitats 
específiques que tinguin els infants. 

Aquestes propostes presenten un objectiu comú: arribar a tot el col·lectiu 
d’infants i joves.

Confiem que aquest dossier sigui del vostre interès i restem a la vostra 
disposició per a qualsevol dubte.



CASAL D’ESTIU 2022

DESTINATARIS Infants de 3 a 5 anys.

SETMANES I 
HORARIS

Del 27 de juny al 29 de juliol.
De 09:00 a 13:00 h.
De 09:00 a 15:00 h.
De 09:00 a 17:00 h.
Amb servei d’acollides.

DESCRIPCIÓ

Els infants gaudeixen de les activitats al voltant d’un centre d’interès enriquidor, on l’objectiu es basa 
en la coneixença de les mateixes emocions i les dels que els envolten. Les activitats apropen als 
infants a gaudir i cuidar de l’entorn i la natura.

Centre d’interès:  
La directora de cine Greta, ha perdut al seu equip tècnic de rodatge. 
On estarà el seu equip? Que els hi haurà passat? 

Mentre descobrim i investiguem aquesta incògnita, la Greta ens necessita. El temps corre en la seva 
contra i només ens queda una opció per ajudar-la: ens haurem de convertir en especialistes de cinema, 
en tècnics i tècniques de rodatge, en actors i actrius, en productors i productores, claquetistes... per 
gravar les diferents pel·lícules que la Greta ha de presentar al seu aclamat públic.

Cada setmana es treballarà amb un gènere de pel·lícula (pixar, western, aventures, cinema mut, fantasia, 
musical) on els infants coneixeran i aprendran diferents aspectes relacionats amb el cinema.

CASAL DE LLEURE INFANTIL
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CASAL D’ESTIU 2022

OBJECTIUS

 > Crear un entorn on, a través del joc i l’activitat física, s’afavoreixi el desenvolupament integral  
de l’infant.

 > Fomentar els valors per al seu creixement personal i la convivència social.
 > Promoure el respecte pel nostre entorn.
 > Estimular l’autoestima.
 > Utilitzar l’activitat física i el lleure com a eines d’aprenentatge.
 > Potenciar habilitats socials com la comunicació, la comprensió, la canalització de sentiments, la 

resolució de conflictes a través del diàleg i valors socials com l’autoestima i l’autosuperació personal.
 > Descobrir noves formes d’entreteniment a través del joc, l’expressió i la convivència.

METODOLOGIA

 > Un cop hem plantejat els objectius a assolir 
per a cada etapa educativa, s’exposen a 
continuació els diferents principis que CET10 
considera necessaris per garantir que el 
Casal d’estiu esdevingui un espai de qualitat 
educativa:

ELS ASPECTES 
A ASSOLIR AMB 
LES ACTIVITATS 

DIÀRIES

EL PLA DE TREBALL 
DEL PROJECTE 

D’ACTIVITAT FÍSICA  
I ESPORTIVA

LES PROPOSTES 
PEDAGÒGIQUES  
A CADA ETAPA

CASAL DE LLEURE INFANTIL

TIPOLOGIA 
D’ACTIVITATS

 > Presentació del centre d’interès, tallers creatius, racons sensorials, jocs d’expressió corporal,  
jocs motrius, gimcanes, jocs de coneixença i cohesió, treballs manuals, jocs d’aigua.
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DESTINATARIS Infants de 6 a 12 anys.

SETMANES I 
HORARIS

Del 27 de juny al 29 de juliol.
De 09:00 a 13:00 h.
De 09:00 a 15:00 h.
De 09:00 a 17:00 h.
Amb servei d’acollides.

DESCRIPCIÓ

Els infants gaudeixen de les activitats al voltant d’un centre d’interès enriquidor, on l’objectiu es basa 
en la coneixença de les mateixes emocions i la dels que els envolten. Les activitats apropen als 
infants a gaudir i cuidar de l’entorn i la natura.

Centre d’interès: 
La directora de cine Greta, ha perdut al seu equip tècnic de rodatge. 
On estarà el seu equip? Que els hi haurà passat? 

Mentre descobrim i investiguem aquesta incògnita, la Greta ens necessita. El temps corre en la seva 
contra i només ens queda una opció per ajudar-la: ens haurem de convertir en especialistes de cinema, 
en tècnics i tècniques de rodatge, en actors i actrius, en productors i productores, claquetistes... per 
gravar les diferents pel·lícules que la Greta ha de presentar al seu aclamat públic.

Cada setmana es treballarà amb un gènere de pel·lícula (pixar, western, aventures, cinema mut, fantasia, 
musical) on els infants coneixeran i aprendran diferents aspectes relacionats amb el cinema.
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CASAL D’ESTIU 2022

OBJECTIUS

 > Crear un entorn on, a través del joc i l’activitat física, s’afavoreixi el desenvolupament integral  
de l’infant.

 > Fomentar els valors útils per al seu creixement personal i la convivència social.
 > Afavorir l’acceptació i compliment d’uns pactes de convivència.
 > Respectar el dret a la diferència i la diversitat.
 > Promoure el respecte pel nostre entorn.
 > Estimular l’autoestima.
 > Utilitzar l’activitat física, l’esport i el lleure com a eines d’aprenentatge.
 > Potenciar habilitats socials com la comunicació, la comprensió, la canalització de sentiments, la 

resolució de conflictes a través del diàleg i valors socials com l’autoestima i l’autosuperació personal.
 > Descobrir noves formes d’entreteniment a través del joc, l’expressió i la convivència.

METODOLOGIA

 > Un cop hem plantejat els objectius a assolir 
per a cada etapa educativa, s’exposen a 
continuació els diferents principis que CET10 
considera necessaris per garantir que el 
Casal d’estiu esdevingui un espai de qualitat 
educativa:

ELS ASPECTES 
A ASSOLIR AMB 
LES ACTIVITATS 

DIÀRIES

EL PLA DE TREBALL 
DEL PROJECTE 

D’EDUCACIÓ EN EL 
LLEURE

LES PROPOSTES 
PEDAGÒGIQUES 
ADAPTADES A 
CADA ETAPA

TIPOLOGIA 
D’ACTIVITATS

 > Presentació del centre d’interès, tallers creatius, activitats d’expressió corporal, gimcanes, 
dinàmiques assembleàries, dinàmiques de coneixença i cohesió, treballs manuals, jocs d’aigua i 
remullades.
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TIPOLOGIA DE SORTIDES

SORTIDES DE MATÍ SETMANALS

Cada setmana realitzarem una sortida matinal a piscines, tant indoor, com a l’aire lliure! Gaudirem 
d’activitats aquàtiques, remullades i d’instal·lacions que s’adapten a les nostres activitats i necessitats. 

A més, comptarem amb sortides innovadores, de caràcter lúdic i orientades a la cura de l’entorn  
i la natura.

EXEMPLES DE SORTIDES:

 > Piscina CEM Maresme: http://mrm360.cet10.com/CA/maresme.html

 > Roex (Patinatge) https://roex.es/shop/obra-social/

 > Piscina CEM Bac de Roda: http://bdr360.cet10.com/CAT/bac_de_roda.html

 > Bosc urbà Barcelona Bosc Urbà - El primer parc d’aventura dins la ciutat  

barcelonaboscurba.com

 > Parc de la Creueta del Coll + Piscina (Infantil) https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/

parcs-i-jardins/parc-de-la-creueta-delcoll_92086020872.html

 > Platja / Llac de Can Dragó (Primària)  

https://eurofitness.com/candrago/ca/visita-el-teu-club/installacions/

 > Parc de Torreblanca elbaixllobregat.cat/parctorreblanca/activitats

http://mrm360.cet10.com/CA/maresme.html
https://roex.es/shop/obra-social/
http://barcelonaboscurba.com
http://elbaixllobregat.cat/parctorreblanca/activitats
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TIPOLOGIA DE SORTIDES

SORTIDES DE TOT EL DIA SETMANALS

Cada setmana realitzarem excursions de diferents tipologies, plantejades principalment per provocar 
diversió i emoció als infants amb un ampli ventall de possibilitats i propostes: tallers de creativitat, 
aventura, aigua, dinàmiques alternatives, aprenentatges significatius, coneixença d’entorns diferents... 

Amb l’objectiu que els nens i les nenes coneguin, aprenguin i gaudeixin en aquest dia. 

EXEMPLES DE SORTIDES:

 > Parc de Gualba + Piscina : www.parcdegualba.cat/ca/el-parc-mediambiental-de-gualba

 > Platja

 > Granja Can Gel www.can-gel.com

 > La Selva de l’Aventura https://www.selvaventura.com/

 > La Bassa de Sant Oleguer piscines.sabadell.cat/bassa/

http://www.can-gel.com/
https://piscines.sabadell.cat/bassa/
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PROCÉS D’INSCRIPCIÓ AL CASAL

La tramitació de les inscripcions al casal de la campanya d’estiu 2022 
es podrà realitzar a partir del 23 d’abril, de la següent manera:

On-line

Un cop accediu a la pàgina d’inici del nostre web  
(cet10.com/campus-i-casals) podreu consultar l’oferta d’activitats del 
Casal. 

Heu d’accedir-hi amb el vostre usuari i contrasenya. En cas de no tenir-
ne, cal crear-los. Un cop fet això, cal omplir les dades dels infants/joves, 
escollir l’activitat que voleu i seleccionar les setmanes, els torns i els 
serveis complementaris (acollida matinal i/o acollida de tarda, en cas 
necessari). 

Cal que ompliu el formulari amb totes les dades que es demanen, ja que 
la manca d’alguna d’aquestes informacions pot invalidar la inscripció.

https://cet10.com/


CASAL D’ESTIU 2022

PLA DE COMUNICACIÓ

Entesa la comunicació com un dels pilars per al bon desenvolupament i de qualitat del projecte 
de lleure, on intervenen diferents agents que disposen d’una influència directa sobre els infants i/o els 
joves, us presentem a continuació aquest pla de comunicació que es durà a terme, des de l’inici, fins a 
la finalització del casal d’estiu. 

QUÈ COMUNICAREM?

Abans del casal

 > Projecte pedagògic

 > Gestió d’ajuts i beques  
de l’Ajuntament de Barcelona

 > Sol·licitud de monitoratge  
de suport a la inclusió

 > Procés d’inscripció

 > Programacions del Casal

 > Què cal portar?

 > Funcionament del Casal

Durant el casal

 > Procés d’inscripció
 > Programacions del Casal
 > Què cal portar?
 > Funcionament del Casal
 > Fotografies i vídeos del Casal (Galeria Flickr)
 > Enquestes de satisfacció
 > Possibles canvis i modificacions

Després del casal

 > Fotografies i vídeos del Casal (Galeria Flickr)
 > Enquestes de satisfacció
 > Memòria del projecte



CASAL D’ESTIU 2022

PLA DE COMUNICACIÓ

COM COMUNICAREM?

REUNIONS AMB FAMÍLIES
Amb l’objectiu que tots els dubtes i inquietuds us quedin resolts, tant abans del
casal, com durant la intervenció amb els infants i/o joves, es proposen reunions: 

2a reunió.

 > Informació sobre funcionament i presentació de l’equip referent de monitoratge.

 > Presentació de les activitats programades i les sortides amb data tancada. 

 > Informació del que “Cal Portar” el primer dia de casal.

 > Informació de la documentació obligatòria a presentar el primer dia de casal.

*Aquestes reunions es realitzaran o bé presencialment a l’escola, o bé, de manera telemàtica, segons les indicacions del  
Departament de Salut establertes en aquell moment.
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PLA DE COMUNICACIÓ

COM COMUNICAREM?

WEB CET10.COM

Per nosaltres, la web de CET10 és una eina molt important de comunicació, ja que ens permet  
el següent: 

Facilitar-vos la comunicació online amb nosaltres mitjançant el departament d’atenció a l’usuari de CET10 
a través del servei de xat disponible a la web cet10.com.

* L’atenció presencial queda restringida a casos molt concrets, identificats durant la consulta telemàtica 
prèvia.

Podreu gestionar consultes o avisos evitant així les trucades o venir presencialment. Des de casa 
podreu gestionar inscripcions, fer canvis de dades o consultar preus, programacions i sortides  
del casal o campus.

http://cet10.com
https://cet10.com/
https://cet10.com/centre-de-formacio-cet10/
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PLA DE COMUNICACIÓ

WHATSAPP
L’eina més ràpida i actual de comunicació, que permet als coordinadors i coordinadores  
dels nostres projectes, comunicar-se de manera efectiva amb vosaltres.

La coordinació del projecte d’estiu crea un grup de WhatsApp de famílies voluntàries  
(un referent per classe/grup) on comunica aspectes importants com entre d’altres:

Confirmació d’arribada al lloc de l’excursió/sortida.
Confirmació de tornada del lloc de l’excursió/sortida.
Confirmació d’enviament de correus electrònics de la coordinació cap a les famílies.

En cap cas s’ha d’utilitzar aquesta eina per:

Enviar missatges publicitaris, polítics, esportius, etc.
Iniciar debats o discussions que puguin generar malentesos.
Dirigir queixes i/o solucionar conflictes. 



CASAL D’ESTIU 2022

PLA DE COMUNICACIÓ

CORREU ELECTRÒNIC

Setmanalment la coordinació del projecte us enviarà  la següent informació* via e-mail:

El que cal portar, amb tot el material necessari. 

Programació amb les sortides indicades, tant matinals, com de tot el dia.

Notificacions i avisos importants a tenir en compte (modificacions de sortida per previsió de mal temps, 
activitat especial o necessitat de participació de les famílies).

*Aquesta informació s’enviarà prèviament a l’inici del casal.



CASAL D’ESTIU 2022

PLA DE COMUNICACIÓ

CARTELLERIA

Per tal de fer accessible la informació del projecte, es pengen a les 
portes d’entrada de l’escola pòsters informatius.

 > El document específic de què cal portar

 > Avisos i notificacions

 > Programacions

 > Lona informativa

AFA Escola

Casal d’Estiu
INSCRIPCIONS 
OBERTES!

cet10.com
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Per assegurar la participació dels infants/
joves interessats en l’oferta, independentment 
de la capacitat econòmica de la seva família, 
l’Ajuntament de Barcelona activa un ampli 
sistema de beques adreçat a les unitats familiars 
que viuen i estan empadronades a Barcelona i 
que puguin justificar la necessitat d’un suport 
econòmic. 

No hi ha cap limitació del nombre de places 
becades per a cada activitat, i s’atorgaran 
tants ajuts com el pressupost municipal destinat 
a aquest efecte o els recursos econòmics dels 
equipaments municipals organitzadors permetin. 

Es becaran (sempre amb el màxim d’una activitat 
per infant/jove), un màxim de 10 dies als 
casals d’estiu i esportius i 14 dies en el cas 
de les colònies, per a tots els infants/joves que 
convisquin a la unitat familiar. 

Els/les interessats/des a sol·licitar ajudes 
econòmiques hauran de:

 > Estar empadronats/des al municipi de 
Barcelona (es comprovarà la inscripció d’ofici 
per part de l’Ajuntament).

On tramitar-ho:

 > De manera telemàtica, amb les indicacions que 
trobareu a la web: www.cet10.com 

Dates per tramitar-ho:
Del 23 d’abril al 23 de maig.   

*Davant de qualsevol dubte referent a aquest 
procés, dirigir-se a: 

 > Xat: disponible a la web cet10.com

AJUTS ECONÒMICS A LES FAMÍLIES
CAMPANYA D’ESTIU
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DIVERSITAT I INCLUSIÓ  
AL PROJECTE D’ESTIU

La inclusió dins el món educatiu té com a objectiu generar un projecte on tots els i les alumnes, tenint en compte les seves diferències, 
puguin enriquir-se gràcies a la diversitat, per així poder créixer junts/es. Per tal que la formació sigui fructífera per a tots els i les alumnes, 
hi ha una figura clau, la del/de la monitor/a de suport; aquella persona que està en tot moment amb l’infant que necessita sempre algú al 
seu costat, ajudant, guiant i donant suport. 

MONITORATGE DE SUPORT A LA INCLUSIÓ

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

En el cas que es consideri necessari el 
monitoratge 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/jove i valorant situacions 
excepcionals en funció del pressupost.

On tramitar-ho:
De manera telemàtica, amb les indicacions 
que trobareu a la web: www.cet10.com 

Dates per tramitar-ho:
Del 27 d’abril al 27 de maig.   
 
*Davant de qualsevol dubte referent a 
aquest procés, dirigir-se a: 

 > Xat: disponible a la web cet10.com

http://cet10.com
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DOCUMENTACIÓ A LLIURAR  
PER PART DE LES FAMÍLIES

1. Paquet de documents (adjunt en aquest correu) 

> Política de privacitat. (Pàgines. 1/7 i 2/7)

> Fitxa de salut emplenada amb la documentació mè-
dica pertinent adjunta (si cal) i una foto de l’infant/
jove. (Pàgines. 3/7 i 4/7)

En cas de resposta afirmativa a qualsevol dels 
aspectes indicats a la fitxa, cal adjuntar:

Certificat mèdic actualitzat on s’especifiqui el tipus 
d’intolerància o al·lèrgia així com la dieta que s’ha de 
seguir. SENSE AQUEST, LA FITXA NO TÉ VALIDESA.

Protocol d’actuació en cas de situació crítica.

> Document d’autorització de sortides i d’atenció 
mèdica (Pàg. 5/7).

> Document d’autorització de sortida de menors i/o 
sortida lliure (Pàg. 6/7).

2. Fotocòpia del carnet de vacunació actualitzat. 
 En cas de no estar vacunat/da s’ha de portar un 

certificat mèdic oficial.

3. Fotocòpia de la targeta magnètica d’identificació 
sanitària (CATSALUT) o d’altre document acreditatiu 
del dret a la prestació de la sanitat pública o de 
l’assegurança mèdica privada, si escau, de cadascuna 
de les persones assistents a l’activitat.
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PREUS I DESCOMPTES

PREUS SETMANALS

Horaris
  

De 9:00 a 13:00 h     68,00 €   
De 9:00 a 15:00 h     114,23 €   
De 9:00 a 17:00 h     126,40 €    

Tickets esporàdics per a dies puntuals

Dia esporàdic: 25,00 €
> Per a infants inscrits als Casals d’estiu 2022.
> Ús màxim d’un dia a la setmana.
> No vàlid per a dies de sortida.

Acollida: 3,00 € / dia
 5,00 € / setmana

Ampliacions

De 13:00 a 15:00 h 9,00 €
De 13:00 a 17:00 h 11,00 €
De 15:00 a 17:00 h 5,50 €

Descomptes no acumulables

5% de descompte per l’abonament íntegre de 
les 4 setmanes en el moment de la inscripció.

10% de descompte per la inscripció de 
2 germans, a partir de la 2a setmana  
d’inscripció dels dos. 

10% de descompte per la inscripció de 
3 germans, les mateixes setmanes.
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COLÒNIES ENTENÇA PRIMÀRIA

Les colònies de lleure de l’escola Entença són 
una activitat diferent que aporta a l’infant una 
experiència inoblidable. 

En elles, es formen vincles positius entre els i les 
participants, alhora que amb l’equip. A més, el 
fet de pernoctar fora de casa, afavoreix la seva 
autonomia personal i els/les hi permet viure 
moments que normalment no poden experimentar 
a altres projectes: activitats nocturnes, piscina cada 
dia, sopar i dormir amb els seus companys/es... tot 
això envoltat d’un entorn natural i sa, que els ajuda 
a desconnectar de la seva rutina diària.

Centre d’interès: FESTIVITATS DEL MÓN

Chronos, déu del temps i guardià del passat, del 
present i del futur és molt amic d’Hèstia, deessa de 
les festivitats, però mai es posen d’acord. Mentre que 
un és molt meticulós i li agrada tenir-ho tot en ordre,  
a l’altra, només li agrada riure, divertir-se i sempre 
troba una excusa per celebrar-ho tot. 

Un dia, enmig d’una disputa, Hèstia, cansada 
que Chronos sempre estigui tan seriós, li amaga 
el calendari i també li desordena, fent que les 
festivitats del món es concentrin totes en una sola 
setmana. 
Chronos necessita ajuda... seran els infants 
capaços d’ajudar-lo a ordenar el calendari de nou? 
Aconseguiran fer que Chronos es diverteixi una mica 
més i alhora que Hèstia aprengui el valor de l’ordre  
i paciència? 



COLÒNIES ENTENÇA 2022

Objectius

 > Fomentar valors com la solidaritat, l’empatia 

o l’amistat mitjançant la convivència amb els 

altres.

 > Gaudir de la natura i promoure el respecte 

pel nostre entorn i en favor de la 

sostenibilitat. 

 > Afavorir l’acceptació i el compliment d’unes 

normes bàsiques de convivència.

 > Afavorir l’autonomia personal dels infants. 

 > Crear un entorn on, a través del joc, 

s’afavoreixi el desenvolupament integral 

dels i de les participants. 

 > Estimular l’expressió de sentiments. 

 > Descobrir noves formes d’entreteniment a 

través d’activitats innovadores.

 > Respectar el dret a la diferència i la 

diversitat.

 > Potenciar l’assoliment de noves habilitats.
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Destinataris/àries

Infants de 1r a 6è de primària. 

Dates

Del 27 de juny a l’01 de juliol.

Reunions informatives

1a reunió general: 2a quinzena d’abril. 
Adreçada a totes les famílies interessades en 
l’activitat.

2a reunió: 1a quinzena de juny.   
Adreçada a totes les famílies inscrites a 
l’activitat.  
*La data i hora, així com l’enllaç d’accés a 
ambdues reunions informatives, 
sortirà publicat a la Web de CET10.

Entrega de tota la documentació necessària:

> Fitxa de salut

> Fotocòpia del carnet de vacunació o, en tot 
cas, certificat mèdic que indiqui que no està 
vacunat/da

> Fotocòpia de la targeta sanitària

> Prescripció mèdica en cas que l’infant hagi 
    de prendre medicació i protocol d’actuació en 

cas de situació crítica (si s’escau). 

> Document d’autorització de sortides i atenció 
mèdica

> Document de cessió de drets d’imatge

> Política de privacitat

> Rebut del pagament íntegre de l’activitat

COLÒNIES ENTENÇA PRIMÀRIA
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Ubicació i característiques de l’allotjament

Mas Batllori  
El Mas Batllori es troba a Pujals dels Cavallers, un 
poble pertanyent al municipi de Cornellà del Terri, a 
la comarca del Pla de l’Estany. És un lloc ben situat, 
a deu minuts de les ciutats de Banyoles i Girona.

És un antic mas de pagès restaurat i condicionat 
per a convertir-lo en lloc d’esbarjo per a petits 
i grans. L’entorn tranquil de la casa, amb bosc i 
camps de conreu, fa que el lloc sigui ideal per dur a 
terme les colònies.

Té un marcat caire familiar i una excel·lent cuina 
casolana que fa molt més agradable l’estada.
Lloc web: http://www.masbatllori.com/presentacio

Instal·lacions

Habitacions: 
1 habitació de 8 places 
1 habitació de 10 places 
2 habitacions de 12 places 
2 habitacions de 20 places 

El menjador té una capacitat per a 120 persones i,  
a la planta baixa, hi ha vàries sales de tallers. 

Disposa de diversos espais per a la pràctica 
d’esports (futbol, bàsquet, voleibol, ping-pong), 
una piscina de 72 m2 i diverses sales de tallers a la 
mateixa casa i edificacions rústiques annexes com 
són el Paller, la Sala Gran, la cabana Bantú i l’Aula 
de Natura.

http://www.masbatllori.com/presentacio


COLÒNIES ENTENÇA 2022

Instal·lacions

5 de 8

COLÒNIES ENTENÇA PRIMÀRIA



COLÒNIES ENTENÇA 2022

7 de 8

COLÒNIES ENTENÇA PRIMÀRIA

 > 5 dies / 4 nits: 273 €  

Tarifes

 > Reunions informatives i inscripcions al centre 

i/o on-line.

 > Gestió d’ajuts i beques de l’Ajuntament de 

BCN.

 > Assegurança de responsabilitat civil i 

accidents que dóna cobertura a cadascun dels 

infants inscrits.

 > Trasllats en autocar.

 > Informació de les colònies: al centre i a la web.

 > Accés a les fotografies més rellevants del dia a 

la web, mitjançant un link d’accés a través de la 

plataforma Smash.

 > Director/a de lleure en contacte directe amb 

les famílies.

 > Monitors titulats (ràtio 1/10). 

 > Una samarreta de regal.

 > Pensió completa (emorzar, dinar, berenar 

i sopar), exepte el 1r i últim dia (veure 

programació).

 > On-line a través de la web de CET10.

1r pagament:  

de l’1 al 15 de maig de 2022  = 136,50 €  

(50% de l’import total).

2n pagament:  

de l’1 al 12 de juny de 2022 = 136,50 €  

(50 % de l’import total).

El preu inclou

Inscripcions

En cas de voler abonar l’import de l’activitat de manera íntegra, el termini màxim de pagament serà el 13 de juny. 

https://cet10.com/
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Normativa de l’activitat

 > Les places estan limitades a 100 participants, 

es tindrà en compte l’ordre d’inscripció a 

l’activitat en cas de superar el límit de places.

 > La data límit per formalitzar la inscripció serà 

el 15 de juny de 2022. Aquest dia, totes les 

famílies hauran d’haver lliurat la documentació 

pertinent a la coordinadora de les colònies. 

(L’entrega de documents es farà efectiva 

durant el calendari i horari establert per la 

coordinadora). No pujarà cap infant a l’autocar 

si la documentació no ha estat entregada a 

temps. 

 > La durada de l’activitat no està subjecte a 

canvis, és a dir, no serà possible que els nens i 

nenes de primària realitzin un nombre inferior als 

5 dies establerts. 

 > 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 (rambla 

Guipúscoa, 23-25 baixos,3, Barcelona) abans del 

començament de la mateixa:

A. Si es tramita 10 dies naturals abans del seu 

inici es retornarà el 60% de l’import final. 

B. Amb posterioritat a aquesta data es retornarà 

el 50%, només amb justificant mèdic on 

s’especifiqui la impossibilitat de realitzar 

l’activitat.

COLÒNIES ENTENÇA PRIMÀRIA



MÉS DE 25 ANYS AMB TU

Coordinadora pedagògica: Sara Lurbe - slurbe@cet10.com - Rbla. Guipúscoa 23-25 baixos 3a, Barcelona - cet10.com

https://cet10.com/
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