CASAL D’ESTIU
(de juny a setembre)
Benvinguts al centre
! Un espai únic i familiar
de trobada a Sant Cugat pels nens i nenes, petits i
grans, els seus pares i per tots aquells que segueixin
sentint-se com a nens, tot i el transcurs dels anys.
Aquest estiu a
us oferim una extensa i innovadora
proposta pels Casals, amb l’ànim de que els vostres fills es
diverteixin jugant i aprenent.
Des de

us plantegem una temàtica molt especial:

PROTEGIM EL PLANETA TOTS PLEGATS!!
TEMÀTICA: EL PLANETA ENS DEMANA AUXILI...ANEM A AJUDAR-LO:
Els canvis climàtics i la poca cura que de vegades tenim del nostre entorn està preocupant a la
nostra mascota Quini!! Per això vol emprendre un viatge amb els nens i nenes del Qguay a
través del qual ens endinsarem en la sensibilització pel respecte a la natura, a l’entorn que ens
envolta i cap a nosaltres mateixos.
Durant els mesos d’estiu: juny, juliol, agost i setembre els nens i nenes, guiats pel nostre equip
de monitores, cada setmana aprendran, a través de la diversió, el joc i moltes activitats i
tallers, a desenvolupar la creativitat, l’empatia, a millorar les seves relacions amb qui i el què
els envolta, alhora que potencien el seu desenvolupament físic, emocional i intel·lectual.
Estem convençuts que integrant hàbits saludables i beneficiosos en tots els aspectes no
només millora la seva salut i la dels qui els envolta sinó que facilita la seva motivació i
augmenta la seva felicitat.
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Al llarg del Casal farem activitats, jocs, tallers i sortides relacionades amb temàtiques com:
• El bon ús de l’energia

• L’ Aigua: un gran tresor

• L’escalfament climàtic

• Millorem els nostres hàbits

• Aprenem a reciclar

• Conservem els nostres paisatges

• Estimem els animals

• Els beneficis de la natura

OBJECTIU : DIVERSIÓ, CREATIVITAT I DESPERTAR LA IMAGINACIÓ DELS TEUS PETITS!
El nostre objectiu, com sempre, és que els nens sobretot es diverteixin, juguin, facin nous
amics i s’emportin un gran record de la seva estància al

!! I per fer-ho possible, durant

les activitats, els nens s’agruparan segons les edats, així com les temàtiques s’adequaran a
cadascú d’aquests grups!
Les activitats es realitzaran als diferents espais del nostre centre, al parc central, a la piscina, i
mitjançant sortides i excursions a la natura, sempre amb el consentiment dels pares.
Activitats i tallers que farem:
• Tallers de reciclatge

• Manualitats creatives

• art i pintura

• Tallers de cuina saludable

•música i expressivitat corporal

• gimcanes, esports i jocs d’aigua

• Contacontes

• Tallers de ioga i màgia

disposa d’un espai únic a Sant Cugat amb més de 800m2 d’instal·lacions àmplies i
preparades per coordinar activitats adaptades a totes les edats a partir dels 4 mesos fins els 12
anys amb les últimes mesures de seguretat, disseny i comfort per als vostres nens.

Vine a conèixer-nos!
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VALORS AFEGITS AL CASAL D’ESTIU 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FLEXIBILITAT HORÀRIA: PER HORES, DIES I SETMANES
DESCOMPTES PER A GRUPS, GERMANS, FAMÍLIES NOMBROSES I MONOPARENTALS
PRESSUPOST PERSONALITZAT A LES NECESSITATS DE CADA FAMÍLIA
EQUIP PEDAGÒGIC TITULAT
PROJECTE EDUCATIU /12 SETMANES
CASALS PER A COMUNITATS DE VEÏNS
TALLERS DIRIGITS DE DANSA, CUINA, TEATRE , ANGLÈS, JOCS TRADICIONALS, SPORT,
PISCINA, CINEMA, ETC.
FES-T’EN SOCI i OBTINDRÀS GRANS DESCOMPTES
PROMO 48€/QUOTA ANUAL: CLUB SOCIAL
COMFORT D’INSTAL.LACIONS AMB AIRE ACOINDICIONAT
SORTIDES ORGANITZADES AL PARC CENTRAL, ACTIVITATS ESPORTIVES A L’
AIRE LLIURE, EXCURSIONS LÚDIQUES, PISCINA…
REFORÇ ESCOLAR I AJUDA AMB ELS DEURES D’ESTIU QUI HO SOL.LICITI
TRACTE FAMILIAR COM A CASA TEVA
ACTIVITATS DIFERENTS DE L’ESCOLA . INTERACCIÓ AMB ALTRES NENS
MENJAR SALUDABLE
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PLANIFICACIÓ i PROGRAMACIÓ D’UN DIA DE CASAL
Com que cada infant té unes necessitats pròpies i específiques,
ofereix diversos grups
de treball, organitzats segons l’edat, per a què tots els nens i nenes puguin gaudir al màxim
d’aquesta experiència.
A continuació, trobem un exemple de la planificació diària del Casal d’Estiu. Totes les activitats
que es realitzaran estan pensades i adaptades a les diferents edats dels infants.
8 a 9h: Servei d’acollida (Opcional). Durant aquest espai de temps, els infants podran jugar
lliurement pel centre, sempre sota la vigilància dels monitors.
9 a 9:30h: Trobada per grups. Aquest serà el moment per presentar les activitats del dia i als
respectius monitors de cada grup. Els nens que encara no hagin esmorzat, poden fer-ho en
aquest moment amb tranquilitat.
9:30 a 10:30h: Tallers i jocs. Arriba el moment de l’acció, realitzarem diferents activitats i tallers
relacionats amb La temàtica que correspon a la setmana. Algunes de les activitats que
realitzarem són: Tallers de plàstica, murals, manualitats i pintura, música, dansa, contes,
idiomes, taller esportiu i de psicomotricitat, de gastronomia, mim, teatre, expressió corporsl,
etc.
10:30 a 11h: Esmorzar.
11 a 12:45h: Tallers i jocs AL CENTRE, AL PARC CENTRAL O PISCINA (Depenent del dia)
12:45 a 13h: Recollida. Ens preparem per sortir. Aquells nens i nenes que només venen pel matí
recolliran les seves coses i esperaran a que vinguin a buscar-los. D’altra banda, els que es
queden a dinar, aniran a l’espai de menjador.
13 a 15h: Dinar. Dinarem i un cop haguem acabat, tindrem temps per jugar lliurement dins el
centre, sempre sota la supervisió dels monitors responsables.
15 a 16:45h: Tallers i jocs. Repàs i deures d’estiu per a qui ho necessiti
16:45 a 17h: Relaxació i comiat.
*

L’horari definitiu de cada grup es presentarà el primer dia de cada setmana. En aquest exemple us volem mostrar un tipus
d’horari que pot variar segons el grup d’edat de cada nen i nena, o les diverses activitats que es realitzin.
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
El primer dia de la setmana s’informarà sobre quins dies està planificat sortir del centre.
• Sortides/Excursions: Horari de matí o de tot el dia.
Durant el casal, es poden realitzar diferents sortides i excursions per espais
propers al centre. En cas de realitzar-se fora de Sant Cugat es disposarà d’un
autocar pel trasllat del grup. Normalment, seran sortides de poc temps, sempre a
llocs adequats i adaptats als infants i que compleixin totes les mesures de
seguretat.
• Piscines: Les sortides a la piscina sempre seran al matí. La finalitat d’aquesta
activitat és completament lúdica, no s’impartiran cursets de natació. L’estona de
bany serà lliure, sempre sota la vigilància i supervisió continuada dels monitors.
Es prega notificar amb antel·lació si el nen o la nena sap nedar amb autonomia, si
ho fa mitjançant l’ajuda d’algun material (xurro, bombolla, etc) o si no sap nedar.
Això ens ajudarà a organitzar millor la sortida.

MATERIAL QUE HAN DE PORTAR
Us recordem que tot el material i la roba han d’estar marcats amb el nom de l’infant, amb
retolador permanent o etiquetes cosides.
MATERIAL QUE CAL DEIXAR AL CENTRE:
Els més petits, de 0 a 3 anys hauran de portar el primer dia de Casal: un paquet de tovallotes
humides, bolquers i llençol per dormir.
Els nens i nenes de 0 a 6 anys, hauran de portar una muda completa de recanvi per deixar al
centre.
MATERIAL QUE CAL PORTAR ELS DIES DE CASAL:
Roba i calçat còmode o esportiu ja que durant la jornada realitzarem diferents jocs i activitats
lúdiques i de moviment que requereixen que els infants estiguin còmodes. Una bata per a les
activitats de manualitats.
MATERIAL QUE CAL PORTAR ELS DIES DE PISCINA:
Banyador posat de casa, tovallola, xancletes i casquet de bany. La protecció solar s’ha de portar
posada de casa, però cal portar la crema ja que durant el dia ens la tornarem a aplicar varies
vegades. També s’ha de portar roba interior per canviar-nos un cop finalitzada l’activitat.
Tot aquest material haurà d’anar dins d’una motxilla de 2 nanses per penjar a l’esquena.
No es poden portar diners, jocs o joguines, aparells electrònics o coses de valor ja que es
podrien perdre amb facilitat.
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MATERIAL QUE CAL PORTAR ELS DIES D’EXCURSIÓ/SORTIDA:
Gorra i calçat còmode (no xancletes ni sandàlies)
La protecció solar s’ha de portar posada de casa, però cal portar la crema ja que durant el dia
ens la tornarem a aplicar varies vegades.
Esmorzar i aigua.
Dinar. Els nens i nenes que es queden a dinar a
tindran un menú picnic. Aquells que no
es quedin podran portar el dinar de casa o, si els pares ho desitjen, tindran picnic, sempre i
quant ho comuniquin amb antelació i abonin l’import corresponent.

ALTRA INFORMACIÓ DEL CENTRE
Realitzarem activitats Eco- Sostenibles, sense risc o perill pels nens i nenes, amb un equip de
professionals, titulats i amb experiència.
Possibilitat de serveis d’esmorzar, menjador, migdiada, berenar i càtering especialitzat en cuina
infantil, variada i saludable.
Preu per hores, dies i setmanes. Flexibilitat horària des de les 08 h fins a les 21h.
Jornades informatives a partir de maig.

INFORMACIÓ, MATRICULACIÓ I RESERVES
Per tal d’assegurar-vos una plaça al Casal d’Estiu, cal que deixeu una paga i senyal per a fer la
reserva:
1 Setmana : 50€
2 Setmanes: 100€
3 Setmanes: 150€
4 Setmanes: 200€
El pagament de la reserva es pot efectuar en efectiu o targeta el mateix dia d’inscripció, o bé per
transferència.
Les setmanes o períodes de Casal contractades s’abonaran la setmana abans d’iniciar.
Per raons de Planificació els preguem formalitzar la inscripció i reserva de plaça.
QGuay Park es reserva el dret d’admissió.
El import de la reserva no es retornarà en cas d’anul·lació
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TARIFA DE CASAL D’ESTIU 2015 (de juny a setembre)
Flexibilitat horària i diària

:

Preu Normal

Preu SOCI

(-21% Dte)

adaptada a les necessitats de les famílies
- Casal de mitja jornada de 9h - 13h: 20,00€/dia *

PROMOCIÓ fins al 15 de Juny

100,00 €/setmana

75,00 €/setmana

90€/setmana (18€/dia)

- Casal de mitja tarda

de 9h - 15h: 30,00€/dia *

150,00 € /setmana

112,50 €/setmana

120€/setmana (24€/dia)

- Casal de tot el dia

de 9h - 17h: 40,00€/dia *

200,00 €/setmana

150,00 €/setmana

160€/setmana (32€/dia)

- Casal per hores o dia puntual:

48,00€/dia *

6,00 €/h

3,75€/h

4,00€/h
Més descomptes addicionals

*Àpats Casals per dia : Esmorzar + dinar + berenar
1,0 €

Descomptes

+ 5,0 € + 1,0 € = 7€ dia

especials per a germans/es:

Primer germà/na: - 5% addicional sobre el preu del casal
Segon germà/na: - 10% addicional sobre el preu del casal

Descomptes

especials per a setmanes contractades (en la mateixa inscripció):

- 2 setmanes contractades
- 3 setmanes contractades
- 4 setmanes contractades

Socis

- 5% addicional sobre el preu total del casal
- 10% addicional sobre el preu total del casal
- 15% addicional sobre el preu total del casal

: s’aplicaran els mateixos descomptes per germans i per setmanes sobre el preu total del Casal.

Servei de canguratge

després de les 17h00: Es cobrarà 2,00 € cada mitja hora addicional.

Servei d’acollida de 8h a 9h: 3€/nen o 5€/família al dia

FULLS D'INSCRIPCIÓ
FITXA D’INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2015
DADES DE L’INFANT
NOM______________________
COGNOMS________________________________
ADREÇA _____________________________ NÚM __________ PIS _________
CP____________ POBLACIÓ_______________________________
EDAT______ DATA DE NAIXEMENT_____________ ESCOLA________________
NÚM. CATSALUT (Targeta Sanitària) __________________________________

DADES DEL PARE/MARE o TUTOR/A
DNI_________________________ NOM________________________
COGNOMS_________________________________
TELÈFONS ___________________________________________________
CORREU ELECTRÒNIC ____________________________________
EN CAS D’URGÈNCIA AVISAR A:
NOM _________________________
COGNOMS ______________________________________
TELÈFONS ______________ / __________________ / _________________
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Marcar amb una “X”, en el quadre següent, els serveis que utilitzareu durant
les setmanes del Casal:
SALUT

6 al 10 de Juliol

13 al 17 de Juliol

20 al 24 de Juliol

27 al 31 de Juliol

03 al 07 d'Agost

10 al 14 d'Agost

17 al 21 d'Agost

24 al 28 d'Agost

31 al 4 de Setembre

07 al 11 de Setembre

Setmana

29 al 03 de Juliol

Nº Registre

22 al 26 de Juny

SETMANES DE CASAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

HORARI

Acollida (8 a 9h)
Matí (9 a 13h)
Matí + Dinar
(9 a 15h)
Tot el dia (9 a 17h)

□ Es posa malalt amb freqüència? (diarrea, febre, mal de cap, angines, etc.)
_________________________________________________________________
□ Té alguna malalRa crònica? (al·lèrgia, asma, epilèpsia, problemes cardíacs,
diabetis, etc.)
_________________________________________________________________
□ URlitza ulleres, planRlles, aparell d’ortodòncia, aparell auditiu, etc?
_________________________________________________________________
□ Pateix enuresi / encopresi?
___________________________________________
□ Pren algun medicament normalment? ______ Quin? ____________________
Per a què? ____________________________________________
□ És al·lèrgic a algun medicament? _______ Quin? ____________________
□ És al·lèrgic a algun aliment? ____ Quin? ___________________________
□ Segueix una dieta especial?
__________________________________________
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□ Es mareja amb facilitat? ______ Es cansa fàcilment?
_______________________
□ Té alguna diﬁcultat motriu? ______ Quina?
______________________________
□ Sap nedar? ______ En el cas que no, què utilitza?
_________________________
□ Observacions (Informació que han de saber els monitors)
_________________________________________________________________
Us comuniquem que, si el vostre fill/a necessita que se li administri algun tipus
de medicament al Casal d’Estiu, cal que demaneu, ompliu i signeu
l’autorització; i adjunteu com a requisit imprescindible l’informe mèdic i/o
recepta, on han d’estar detallats el nom i cognoms del infant, les quantitats i
horaris d’administració.

PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE
D’acord amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, les dades seran incloses en un fitxer de Qguay Park,
amb la finalitat indicada.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació o cancel·lació, en els termes
establerts a la legislació vigent, adreçant-vos a Atenció al Client.
Durant l’estada al Casal d’Estiu, es farà un recull de fotografies i vídeos sobre les
activitats que s’han fet. Ens cal la vostra autorització perquè aquestes imatges
enregistrades es puguin utilitzar en diferents mitjans de comunicació a fi de
promoure les activitats del Casal.
Si, en el moment de la inscripció, no ens manifesteu per escrit la vostra oposició,
entendrem que ens autoritzeu a emprar les imatges tal com hem senyalat.

Signatura Pare/Mare o Tutor/a ________________________________
Data ________________________________
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DECLARACIÓ DEL PARE/MARE O TUTOR/A
(Nom i cognoms) _______________________________________, com a (pare,
mare, tutor...) certifico que les dades que queden ressenyades en aquest
document són certes i autoritzo al seu fill/a a assistir a l’activitat escollida en el
període que s’esmenta, així com a realitzar totes aquelles activitats que s’hi
realitzin (incloses les d’aigua). Això inclou el desplaçament a peu o amb
qualsevol altre mitjà de transport públic, quan sigui el cas. També autoritzo que,
en cas d’urgència i sota criteri facultatiu, se li pugui practicar l’assistència
sanitària que calgui sempre i quan no s’hagi pogut contactar prèviament amb
cap familiar. Com també el desplaçament amb vehicle en cas necessari per part
de l’equip del Casal al centre sanitari més proper de l’activitat que s’estigui
desenvolupant.

Signatura Pare/Mare o Tutor/a ________________________________
Data ________________________________
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Una foto de carnet amb el nom al darrere.
Fotocòpia del carnet de vacunació.
Fotocòpia de la targeta sanitària.
Full d’inscripció omplert i signat pels pares/mares o tutors/es.

PER ORDENAR LES SOL·LICITUDS ES TINDRÀ EN COMPTE
Ser soci del centre.
L’opció de tot el dia.
L’ordre d’inscripció.

LES PLACES SÓN LIMITADES

Informació i reserves:
Plaça de la Unió, 1-3 Edifici B i C baixos, Sant Cugat del Vallès
A 200m dels FGC Estació Sant Cugat Centre. Pàrquing Gratuït.

Tel:

93 576 41 03 /

Mòbil:

620 97 77 52

Web: www.qguaypark.com / Mail: info@qguaypark.com

Us convidem a gaudir d’un estiu emocionant a

2015- Edició 1ª

