
 

  

 

 

Preguntes freqüents Casals Estiu 2020: 

1. Hi haurà Casals a la Bisbal aquest estiu? 

Si el municipi és a fase 3, sí.  

2. Quins casals hi haurà? 

Des de les àrees d’Ensenyament, Acció Social i Ciutadania, Esports i Joventut de 

l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà es gestionen un casal de lleure, un casal de lleure 

esportiu i un casal d’art i natura. 

3. A quins espais es faran es Casals?  

El casal de lleure es farà a l’Escola Mas Clarà; el casal de lleure esportiu a l’Escola Joan 

de Margarit i el casal d’art i natura a l’Escola Empordanet. 

Aquests espais es poden veure modificats segons el nombre d’inscripcions i el 

compliment de la normativa. 

4. Quines dates seran? 

Setmana 1: del 29 de juny al 3 de juliol (lleure, lleure esportiu i art i natura). 

Setmana 2: del 6 al 10 de juliol (lleure, lleure esportiu i art i natura). 

Setmana 3: del 13 al 17 de juliol (lleure, lleure esportiu i art i natura). 

Setmana 4: del 20 al 24 de juliol (lleure, lleure esportiu i art i natura). 

Setmana 5: del 27 al 31 de juliol (lleure, lleure esportiu i art i natura). 

Quinzena 6: del 3 al 14 d’agost (lleure esportiu i art i natura). 

5. Quins horaris seran? 

Acollida matí: de 8.30 a 9 h  

Casal: de 9 a 13 h, amb opció de recollida fins a 13.15 h 

6. Hi haurà servei de menjador? 

Hi haurà servei de menjador al casal de lleure i al casal d’art i natura si hi ha un mínim de 10 

persones interessades. L’horari serà de 13 a 15 h, amb opció de recollida fins a 15.15 h.  

El preu i la forma de pagament estan pendents de concretar. 

7. Quantes places hi ha a cada casal? 

El casal de lleure tindrà 120 places (setmanes: 1-5); el casal de lleure esportiu tindrà 200 

places entre la 1a i la 5a setmana, i 70 places durant la quinzena d’agost, i el casal d’art i 

natura tindrà 80 places entre la 1a i la 5a setmana i 30 places durant la quinzena 

d’agost. 

 



 

  

 

 

8. Quines activitats es faran al casal? 

S’està treballant en la programació concreta de tots tres casals. 

9. Aniran a la piscina municipal els casals? 

A concretar. L’equip gestor dels casals està treballant perquè cada casal hi tingui accés 

seguint les actualitzacions de les normatives.  

10.  Es faran excursions? I amb autobús? 

Pendent concretar, seguint les mesures i normatives vigents. 

11.  Hi haurà colònies o acampada? 

Pendent concretar, seguint les mesures i normatives vigents. 

12.  Quines mesures de seguretat i higiene es seguiran? 

Es treballarà seguint els protocols marcats per la  Direcció General de Joventut de la 

Generalitat de Catalunya:  

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_enti

tats_empreses/especificitat-estiu-2020/ 

13.  Quines mesures de protecció hauran de portar infants i joves?  

Hauran de portar mascaretes per posar-se-la si en alguna situació concreta no es poden 

mantenir els dos metres de distància. 

14.  Ho hauran de portar des de casa? 

Sí, hauran de portar la mascareta de casa. 

15.  Per a quines edats són els casal? 

Infants i joves de 3 a 14 anys nascuts entre 2006 i 2016. 

16.  I si tinc més de 14 anys? 

Hi ha la formació de premonitors/es Forma’t per a joves de 14 a 17 anys, nascuts entre 

el 2003 i el 2006. 

Més informació:  

http://www.fundacioesplaigirona.cat/cursos/a-lestiu-format-la-bisbal-demporda/ 

17.  Quan són les inscripcions? 

Del 5 al 12 de juny. 

18.  Les inscripcions són presencials o en línia? 

Les inscripcions són en línia a través de l’enllaç següent: http://activitats.labisbal.cat/  

En cas de no tenir els mitjans necessaris per fer les inscripcions en línia cal demanar cita 

prèvia per de dilluns a divendres de 9 a 14 h per WhatsApp als telèfons següents: 

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/especificitat-estiu-2020/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/especificitat-estiu-2020/
http://www.fundacioesplaigirona.cat/cursos/a-lestiu-format-la-bisbal-demporda/
http://activitats.labisbal.cat/


 

  

 

 

Casal de lleure: per WhatsApp al telèfon 617 55 89 90. Les inscripcions es faran a 

l’edifici dret d’Escoles Velles. 

Casal de lleure esportiu: per WhatsApp al telèfon 617 56 26 15. Les inscripcions es faran 

al Pavelló d’Esports.  

Casal d’art i natura: per WhatsApp al telèfon 617 58 34 95. Les inscripcions es faran a 

l’edifici esquerre d’Escoles Velles. 

19. Tenen preferència les inscripcions en línia? 

No, l’ordre de la inscripció no dona cap privilegi. 

20.  Què passarà si hi ha més demanda en una activitat que places disponibles? 

Se seguiran els següents barems acreditables: 

- Empadronament de l’infant o jove a la Bisbal d’Empordà. 

- Escolarització de l’infant i jove al municipi. 

- Progenitor/a, tutor/a o representant legal de l’infant o jove treballant al municipi. 

- Germans/es al casal. 

- En cas d’empat es realitzarà un sorteig públic. 

21.  Com sabré si he fet bé la inscripció al casal? 

Rebràs un correu electrònic amb les dades que has registrat. 

22. Com sabré si tinc plaça al casal? 

S’enviarà per correu electrònic a l’adreça electrònica aportada a la inscripció entre el 15 i 

el 19 de juny. 

23.  Quina documentació necessito per a fer la inscripció? 

En el moment de fer la inscripció serà necessari tenir el número de compte bancari 

en què es cobrarà la quota establerta. 

També s’haurà enviar un correu electrònic a l’adreça estiu@labisbal.cat amb la 

documentació següent: 

- Document de responsabilitat en cas positiu de la Covid-19 durant el casal, pendent 

organisme oficial. 

- Per acreditar que progenitor/a, tutor/a o representant legal de l’infant o jove treballen 

al municipi s’haurà d’enviar un certificat de l’empresa. 

- Per acreditar bonificacions de persones aturades caldrà enviar la vida laboral. 

- Per acreditar famílies nombroses o monoparentals caldrà enviar el carnet 

corresponent. 

mailto:estiu@labisbal.cat


 

  

 

 

- En cas que un infant o jove disposi de carnet de discapacitat caldrà enviar-lo. 

Una vegada les places de Casal estiguin assignades, la documentació necessària 

que s’haurà d’enviar per correu electrònic (l’adreça de correu electrònic 

corresponent es facilitarà amb la resolució de la inscripció) serà la següent:  

- Autorització drets d’imatge. 

- Autorització de participació a l'activitat de totes les persones participants menors 

d'edat, signada per la persona que en tingui la potestat parental, tutela o que tingui 

encarregat legalment l'exercici de les funcions tutelars o de guarda. 

- Fitxa de salut de cadascuna de les persones participants menors d'edat, signada pel 

pare, mare, tutor o representant legal, on constin els possibles impediments físics o 

psíquics, les malalties cròniques, la medicació o el possible règim alimentari que 

calgui respectar, amb indicació d'horaris i quantitats, dades actualitzades de l'estat de 

vacunació, i qualsevol altra qüestió que es consideri necessària. 

- Targeta magnètica d'identificació sanitària o 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. 

- Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per preservar la 

salut del grup, com poden ser:  

o Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 

(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre 

quadre infecciós.  

o No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb un positiu confirmat 

o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. (Per reincorporar-se de 

nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas 

de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia 

compatible). 

- Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de 

confinament). Requisit per a la inscripció. En el cas d’infants no vacunats o infants 

amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies 

entre la vacunació i l’inici de l’activitat. 



 

  

 

 

- En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que sigui valorada 

pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats 

tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront la COVID-19. 

24.  Preus dels Casals 

 Juliol Juliol- Agost Quinzena Agost 

1r fill/a 235.30 € 327.80 € 121,75 € 

2n fill/a 200.20 € 279.80 € 104,20 € 

3r fill/a 165.10 € 230.65 € 86,65 € 

 

Casal per setmanes Juliol: 

Preu  1r fill/a 1r fill/a 1r fill/a 

Per setmanes 

(només juliol) 

 

54.15 €     50.35 €     46.80 € 

 

 

25.  Com haig de fer el pagament del Casal? 

El cobrament del Casal es farà a través del número de compte aportat durant la 

inscripció. 

Les quotes es cobraran en dues vegades, la primera serà del 50 % de l’import amb data 

20 de juny i la segona del 50% restant el 15 de juliol. 

26.  Hi ha beques per els casals? 

Sí, tota la informació és a l’enllaç següent:  

http://www.labisbal.cat/ca/ajuts-als-preus-dels-casals-d-estiu.html  

27.  Si hi ha un infant, jove o monitor/a en un grup de convivència del Casal amb 

símptomes de la Covid-19 i és necessari modificar l’activitat, què passarà amb 

aquest grup de convivència? Ens retornaran els diners? 

Se seguiran les mesures determinades per Direcció General de Joventut. 

Es retornarà la part proporcional de la inscripció. 

28.  Si hi ha un infant, jove o monitor/a en un grup de convivència del Casal positiu de 

la Covid-19 i és necessari modificar l’activitat, què passarà amb aquest grup de 

convivència? Ens retornaran els diners? 

http://www.labisbal.cat/ca/ajuts-als-preus-dels-casals-d-estiu.html


 

  

 

 

Se seguiran les mesures determinades per Direcció General de Joventut.  

Es retornarà la part proporcional de la inscripció. 

29.  Si he fet el pagament del casal i no estem a la fase de desescalada 3, per tant no 

es pot iniciar l’activitat, em retornaran els diners del casal? 

Sí, es retornarà l’import de l’activitat. 

30.  Si la fase de desescalada 3 comença més tard i el casal comença més tard em 

retornaran els diners? 

Sí, es retornarà la part proporcional de la inscripció. 

 

 


