CASAL D’ESTIU DE BENESTAR SOCIAL 2008 Casal Lúdic, integrador i cohesionador
Del 23 de juny al 10 de setembre (dissabtes, diumenges i festius no inclosos)
DOCUMENT INFORMATIU PER LES FAMÍLIES
 POBLACIÓ A LA QUAL S’ADREÇA
Nens i nenes nascuts entre els anys 1996 i 2004, empadronats a Roses
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El projecte de Casal 2008, i amb l’objectiu de garantitzar el dret fonamental al descans personal de l’infant
estableix que:
En cap cas un infant podrà ser inscrit en els 6 períodes totals; com a màxim es permetrà la inscripció en 5
dels 6 períodes totals a dalt especificats
Els torns del casal d’estiu són quatre (juny/ juliol/agost/setembre). Per tant, la inscripció a dues quinzenes de torns
diferents no constitueix un mes de casal i es cobrarà la quota de quinzena


SERVEI DE MENJADOR:

Activitats no dirigides. Joc lliure al pati o al hall, supervisat pels monitors
Horari: de les 13 a les 16 hores, en qualsevol dels períodes
JUNY: es prestarà en una aula del CAR, mitjançant servei de Càtering. Taxa fixa pels 5 dies de 24.50€ (sense
berenar) que s’abonarà en el mateix moment en què es faci efectiu el cost del casal al SAC
JULIOL I AGOST: es prestarà al menjador del CEIP N. Monturiol. La gestió/prestació és a càrrec de l’AMPA i el
cost del menjador s’abonarà a l’AMPA. Taxa/dia (amb berenar), 4’90€. Disposareu de dues fórmules per pagar:
FÓRMULA 1: L’AMPA us proporcionarà número de compte per tal que pagueu via el banc el menjador
quan vulgueu, tants dies com us siguin necessaris. El dia de la matriculació al casal es proporcionarà a les
famílies document indicant les passes a seguir per abonar el cost via el banc.
FÓRMULA 2: Pagar en efectiu cada dilluns al coordinador del casal.
A partir del primer dia de casal hi haurà una persona encarregada del tema a qui els pares i mares es podran
dirigir per resoldre dubtes i/o abonar el cost.
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SETEMBRE: es prestarà al Hall del pavelló, mitjançant servei de Càtering. Taxa fixa pels 8 dies de 39.20€
(sense berenar) que s’abonarà en el mateix moment en què es faci efectiu el cost del casal al SAC
 FRANGES HORÀRIES
Horari normal: de 10 a 13 i de 16 a 19 hores
Horari especial: de 9 a 13 i de 16 a 19 hores
Horari menjador: de 13 a 16 hores.
Horaris d’obertura de portes:
9 hores: per entrar infants inscrits en l’horari especial
10 hores: per entrar infants inscrits en horari normal
13 hores: sortida d’infants que van a dinar a casa, o entrada dels que s’incorporen a dinar
15 hores: sortida d’infants que han dinat al casal i que a la tarda tornen a casa
16 hores: sortida d’infants que han dinat al casal; entrada d’infants tram horari de tarda
19 hores: sortida de tots els infants que han participat a la tarda.
Únicament en casos excepcionals degudament justificats (visites metges, situacions d’urgència,...) el coordinador
de l’activitat valorarà la conveniència d’autoritzar una entrada o sortida fora de les hores previstes.
Es prega a les famílies que per tal de mantenir l’ordre en els moments d’entrada i sortida i evitar riscos pels infants
derivats de l’acumulació de moltes persones en un mateix espai, es mantinguin a l’entrada de l’escola, i els
monitors/es se’n cuidaran de controlar l’entrada o sortida dels vostres fills/es amb vosaltres tant bon punt us vegin.
El DIA 1 DE JULIOL les portes, excepcionalment, s’obriran de les 9.45 a les 10.15 per fer entrar esglaonadament
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els infants del mes de juliol, que suposen el gruix més important a nivell numèric . Els pares i mares podeu anar
arribant en aquest tram horari. El coordinador us indicarà a quin arbre/zona us heu de dirigir, en funció del grup
assignat al vostre fill/a. Excepcionalment, aquest primer dia podreu entrar amb els vostres fills/es dins el recinte
escolar durant un petit moment, per tal de conèixer els monitors/es corresponents, a qui podeu comentar
qualsevol circumstància en especial associada a l’inici/desenvolupament del casal.
La resta de dies, qualsevol circumstància en especial la podreu comentar als professionals que us trobareu
diàriament a la porta d’entrada del casal i ells la derivaran a qui correspongui.


PRE INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
PRE INSCRIPCIÓ
Hora
Lloc
De 15.30 a 18 hores
SAC AJUNTAMENT
REQUISITS PER LA PRE INSCRIPCIÓ
Pot pre inscriure: qui ho desitgi. Cada persona pot pre inscriure als seus i a dues persones més.
Es comprovarà l’empadronament de l’infant a Roses. Si no està empadronat se l’anotarà en un llistat a part,
per si queden vacants
En el moment de la pre inscripció la família facilitarà la informació relativa als períodes que li interessin (no
més de 5 períodes, dels 6 a dalt determinats)
S’assignarà immediatament a cada família dia per formalitzar la matriculació. Si no es formalitza la
matriculació el dia assignat, es perdrà la plaça i es passarà a llista d’espera. En cas de que us sorgís alguna
qüestió urgent el dia en qüestió, poseu-vos en contacte amb el SAC (972 25 24 00) per tal de sol.licitar canvi
de dia.
Si l’infant té alguna discapacitat legalment determinada, cal que abans del dia de la pre inscripció la família
s’adreci a l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Roses

Dia
26 i 27 de maig de 2008
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El dia 1 de juliol els infants d’horari especial, evidentment, poden entrar a les 9 hores

2

MATRICULACIÓ
Lloc
Dia
SAC Ajuntament
Els que us hagin assignat en el moment de pre inscriure
REQUISITS PER LA MATRICULACIÓ
 Han de matricular: pare, mare o tutor/a legal (en aquest últim cas cal acreditar-ho). Han d’aportar el seu
DNI
 A banda de la matrícula i la formalització del pagament, cal signar autoritzacions vàries i omplir la fitxa
sanitària de l’infant. En cas que no autoritzéssiu les sortides de l’infant, el dia o hores en qüestió el
mateix no podrà assistir al casal.
 En cas de poder ser objecte de bonificacions: veure apartat Preus i bonificacions
 PAGAMENT: Preferiblement amb TARGETA DE CRÈDIT. Per darrer any i excepcionalment, encara es
podrà pagar en efectiu.
El dia de la matriculació s’han de pagar totes les matrícules dels torns on s’hagin apuntat i les quotes
d’activitats de juny i/o juliol. També han d’abonar la taxa del menjador de juny, si s’escau (24.50€)
Les quotes d’activitats d’agost i setembre, i la taxa de menjador de setembre (39.20€) s’hauran de pagar
entre el 21 i 25 de juliol al SAC.



TAXES I BONIFICACIONS

juny
juliol tot mes
juliol quinzena
agost tot mes
agost quinzena
setembre

MATRÍCULA

QUOTA D’ACTIVITATS

15 €
30 €
30 €
30 €
30 €
15 €

26.50 €
93.30 €
55.10 €
93.30 €
55.10 €
42 €

QUOTA D’ACTIVITATS
SUPLEMENT HORARI
ESPECIAL
25 €
38.15 €
25 €
38.15 €
25 €
25 €

BONIFICACIONS
Les ordenances municipals 2008 contemplen:

1. Estaran exemptes de les taxes de permanències aquelles persones en el nucli familiar de les quals el
departament de Benestar Social i Família estigui realitzant una intervenció o quan els ingressos de la unitat
familiar siguin inferiors al salari mínim interprofessional que s’estableixi per cada any multiplicat per 1,5
2. S’estableix l’exempció de la matrícula dels casals pels titulars del carnet de família nombrosa per als fills
i/o filles de persones vídues i pels menors que viuen en una família monoparental
3. S’estableix una bonificació del 20% en les quotes d’activitats dels casals pels titulars del carnet de família
nombrosa, per als fills i/o filles de persones vídues i pels menors que viuen en una família
monoparental, llevat de la quota de menjador
4. S’estableix una bonificació d’un 10% de les quotes d’activitats, llevat de la quota de menjador, quan
s’inscriguin dos germans o més al mateix casal
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La matriculació als casals suposarà una reserva de plaça i en cas de renúncia no es procedirà a la devolució de
l’import pagat en concepte de matrícula
COM S’ACREDITEN LES BONIFICACIONS?
1. Família nombrosa: aportant l’original del carnet de família nombrosa del menor
2. Viduïtat: aportant el certificat de defunció del progenitor/a
3. Monoparentalitat: S’entén per família monoparental la formada pel pare/mare sol/a amb infants, sempre que
convisquin amb aquell o aquella i en depenguin econòmicament de forma exclusiva
S’acredita de dues possibles maneres:
Opció 1). Aportant l’original o fotocòpia compulsada del llibre de família, on hi ha de constar només la progenitora
com a titular única exclusiva del llibre
Opció 2) Aportant l’original o fotocòpia compulsa dels dos documents que a continuació detallem:
Resolució judicial que estableixi a qui correspon la guarda i custòdia dels fills o filles o conveni regulador d’una
separació on s’estableixi qui assumeix la guarda i custòdia
Certificat de l’existència de procediment judicial en curs de reclamació d’impagament d’aliments en què consti
el jutjat i número d’expedient

-

ON EM PUC ACREDITAR?
Tinc dues opcions:
1. Si ho faig abans de la matriculació:
Els dies 21 i 22 de maig de 2008, de 10 a 14 hores, amb la documentació corresponent, em puc adreçar a les
dependències de benestar social (C/ Tarragona 83, bxs CASA DEL MAR) de 10 a 14 hores per tal que els tècnics
emetin document acreditatiu, que farem arribar al SAC pel dia de la matriculació.
2. Si m’espero al dia que em toqui matricular:
El dia que se us assigni de matriculació cal que us adreceu al SAC amb la documentació acreditativa i si s'escau,
se us aplicaran les bonificacions corresponents.
Nota: Recomanem, amb l’objectiu d'agilitzar les matriculacions, que vingueu a acreditar-vos al Departament de
Benestar social


EN RELACIÓ A LES ACTIVITATS

Setmanalment es penjaran a la porta del casal per qui desitgi consultar-les. Totes les activitats responen a criteris
lúdics- educatius, s’adeqüen a l’edat del grup i a les circumstàncies pròpies de l’època, i es programen a partir de
centres d’interès que funcionen com a fil conductor.


EN RELACIÓ ALS GRUPS D’INFANTS

Es constituiran grups, per edats, de 30 infants dinamitzats per tres monitors/es de lleure, seguint les ràtios que
preveu la llei. Així mateix, l’equip de monitors estarà coordinat per un director de lleure infantil (coordinador) i un
ajudant de coordinador, amb la mateixa titulació

> Per a més informació telèfon: 972 25 24 00
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