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CASALS D’ESTIU 2020 
Esplai La Fera 
 
 
Bona tarda! Després de moltes setmanes d’incertesa, des de l’Esplai La Fera confirmem 
que aquest any podem celebrar els casals d’estiu. A més, per primer any hem volgut 
crear un casal per a joves per oferir aquest servei a la franja d’edat de la ESO.  
 
A causa de la crisi de la COVID-19, els casals d’enguany han patit una sèrie de 
modificacions per tal de complir les exigències de la nova normativa aprovada per el Dep. 
Afers Socials i Famílies i el pla del PROCICAT que regula les activitats d’estiu. 
 
 
Quan es farà? Dates i horari 
 
Davant de la crisi de la COVID-19, l’esplai hem decidit fer 2 períodes de casal per donar 
resposta a la necessitat d’aquest estiu.  
 
Els casals només podran començar en cas que haguem passat a la FASE 3 de la                
desescalada; la data d’inici prevista per iniciar els casals és el 29 de juny, però està subjecte                 
a aquesta condició.  
 

Casal d’infants (p3 a 6è) 
1r període: del 29 de juny al 31 de juliol 

2n període: 3 d’agost al 28 d’agost 

Horari: de 9:00 a 15:00h (amb menjador) 

de 9:00 a 13:30h (sense menjador) 

 
Casal Jove (1r ESO- 4t ESO)  
1r període: 29 de juny al 31 de juliol 

2n període: 3 d’agost al 14 d’agost 

Horari: de 9:00 a 14:00h (sense servei de menjador) 

 

 
On es farà? 
 
Per tal de complir amb la normativa, haurem de distribuir els casals en diferents espais 
(escoles públiques i equipaments municipals).  
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Casal d’infants (p3 a 6è) 
El casal d’infants es realitzarà, previsiblement, en tres espais diferents. Com cada 
any, un dels espais serà l’Escola Abat Marcet. Les altres localitzacions es 
concretaran més endavant. La distribució dels infants per espais es durà a terme 
tenint en compte les famílies amb fills/es en diferents grups d’edat i la proximitat de 
la casa, sempre que sigui possible. 

 
 

Casal Jove (1r ESO- 4t ESO)  
El Casal Jove constarà de diferents espais, comptem amb el local de l’Esplai la Fera, 
el Centre Cívic Avel·lí Estranger, l’espai públic de la Plaça de la Cultura i el local de 
l’Associació de veïns i veïnes de Poblenou-Zona Esportiva.  

 
Com s’organitzaran els períodes?  
 
Com hem dit anteriorment, els dos casals s’organitzaran en 2 períodes diferents (juny/juliol i 
agost). 
En els formularis d’inscripció us demanem que ens informeu de la vostra preferència, si 
voleu fer els casals durant un període o si voleu participar en els dos, en aquest últim cas 
heu de remarcar quina és la vostra preferència, ja que depenent de la demanda i les 
necessitats de cada família us atorgarem una de les opcions.  
 
 
Quotes 
 
Casal d’infants (p3 a 6è) 
1r període: del 29 de juny al 31 de juliol → 245€ 
2n període: 3 d’agost al 28 d’agost → 196€ 
 

 
Casal Jove (1r ESO- 4t ESO)  
1r període: 29 de juny al 31 de juliol → 195€ 
2n període: 3 d’agost al 14 d’agost → 80€ 
 
BEQUES: Des de la Generalitat i l’Ajuntament de Terrassa s’obrirà una convocatòria de 
beques pels casals d’estiu, us n’informarem en iniciar les inscripcions per si esteu 
interessades en sol·licitar-la.  
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Inscripcions 
 
A causa de la situació d’excepcionalitat que estem vivint, les inscripcions caldrà realitzar-les 
de forma telemàtica. En cas que tingueu algun impediment, contacteu-nos al 644.693.605 
(WhatsApp o trucada) o al correu casalslafera@gmail.com.  
  
Les dates d’inscripcions són del 3 al 10 de juny, publicarem al nostre web el formulari 
d’inscripció + la documentació que caldrà entregar.  
  
 
Documentació a entregar: 
 
Ja que les inscripcions es fan de manera telemàtica, tota la documentació s’ha d’entregar al 
correu - casalslafera@gmail.com 
 

- Fitxa d'inscripció omplerta 
- Fotocòpia de la tarjeta sanitària 
- Rebut del pagament  
- Fotocòpia la cartilla de vacunació 
- Fotocòpia DNI per a majors de 16 anys  

 
Qualsevol dubte que tingueu, feu-nos ho saber per correu o via WhatsApp: 
casalslafera@gmail.com / 644.693.605 
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