CASAL
D’ESTIU
2020

mont-roig i miami platja

NOVETATS
I MESURES
SEGURETAT

1

La pandèmia del coronavirus ha requerit adaptar els casals
d’estiu que organitza l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
per tal de minimitzar els riscos i garantir la seguretat de
tots els infants. Per aquest motiu, la proposta d’enguany
compta amb diverses novetats:

Dos casals d’estiu individuals,
el de Mont-roig
i el de Miami Platja

Els nens i nenes d’un casal no es barrejaran amb
els de l’altre, no hi haurà transport en autobús i les
activitats de cada casal seran dins de cada nucli.

4

Grups de convivència
de 10 infants
amb 1 monitor/a

Es formaran grups de 10 nens i nenes amb 1
monitor. Aquests grups no es barrejaran amb
altres grups i el monitor/a serà sempre el mateix
per a totes les activitats que faci el grup durant
el dia.

de reforç escolar
2 Activitats

5

Casal d’estiu
de tarda

entrades
3 Lesi sortides

6

Servei
de menjador

A les propostes esportives i de lleure s’hi suma una
hora de reforç escolar amb activitats adaptades a
l’edat de cada grup.

Els diversos grups entraran i sortiran de forma
esglaonada per portes diferents per no mesclar els
nens i nenes.

7

Compliment d’un pla
d’higiene i salut

S’amplia la franja d’activitats i s’ofereixen també
activitats en horari de tarda, podent fer només
matí, només tarda o matí i tarda.

Hi haurà servei de menjador també a l’escola
Mare de Déu de la Roca. A diferència d’edicions
anteriors, en què tots els infants dinaven al
menjador de l’escola Joan Miró, en aquesta edició
i per no moure els nens i nenes, ni mesclar grups,
s’oferirà el servei de menjador als dos nuclis.

A través d’una persona responsable del pla es vetllarà pel compliment de la neteja de mans de forma
periòdica, l’ús de mascaretes quan no es pugui garantir una separació de 2 metres o l’increment de la
neteja i desinfecció dels espais i materials, entre d’altres mesures. S’aconsella que els infants portin la seva
mascareta de casa.

ACTIVITATS

NASCUTS/UDES

ENTRE 2014
I 2016

PER ALS MÉS PETITS

MATÍ

ok

Jocs tradicionals a l’aire lliure
activitats de natura
reforç escolar / tallers
esports i activitats lúdiques
jocs d’aigua (Miami Platja)
jocs d’aigua piscina (Mont-roig)
HORARI:
de dilluns a divendres de 9 a 14 h
RECOLLIDA ESGLAONADA:
de 13 a 14 h
LLOC:
Poliesportiu de Mont-roig o poliesportiu
de Miami Platja
* Places limitades en funció
dels grups d’edat i barem.

25 €/setmana
100 €/mes

TARDA

ok

Jocs tradicionals a l’aire lliure
tallers
jocs d’aigua
esports
HORARI:
de dilluns a divendres de 15 a 19 h
LLOC:
Escola Mare de Déu de la Roca a
Mont-roig o Escola Joan Miró a
Miami Platja
* Places limitades en funció
dels grups d’edat i barem.
Inscripció mínima de 30
infants per nucli.

25 €/setmana
100 €/mes

ACTIVITATS

NASCUTS/UDES

ENTRE 2005
I 2013

PER A INFANTS I JOVES

ok

MATÍ

Jocs tradicionals a l’aire lliure
activitats de natura
jocs i esports d’aigua
piscina a Mont-roig / platja a Miami
reforç escolar
tallers, esports i activitats lúdiques
HORARI:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
RECOLLIDA ESGLAONADA:
de 13 a 14 h
LLOC:
Poliesportiu de Mont-roig
o poliesportiu de Miami
Platja
* Places limitades en funció
dels grups d’edat i barem.

JULIOL
35 €/setmana
140 €/mes
AGOST
30 €/setmana
120 €/mes

ok

TARDA
Jocs tradicionals a l’aire lliure
tallers
jocs d’aigua
esports
HORARI:
de dilluns a divendres de 15 a 19 h
LLOC:
Escola Mare de Déu de la Roca
a Mont-roig o Escola Joan Miró
a Miami Platja
* Places limitades en funció
dels grups d’edat i barem.
Inscripció mínima de 30
infants per nucli.

JULIOL
35 €/setmana
140 €/mes
AGOST
30 €/setmana
120 €/mes

SERVEIS

NASCUTS/UDES

ENTRE 2005
I 2016

COMPLEMENTARIS

SERVEI DE
MENJADOR

HORARI:
de dilluns a divendres de 14 a 15.30 h
LLOC:
Escola Joan Miró a Miami Platja
Escola Mare de Déu de la Roca a Mont-roig
OBSERVACIONS:
Inscripció mínima de 25 infants.
Places limitades
El menjador és gestionat per l’empresa
Cuina i Gestió

SERVEI
D’ACOLLIDA
HORARI:
de dilluns a divendres de 8 a 9 h
LLOC:
Al poliesportiu corresponent
(Miami Platja o Mont-roig)
OBSERVACIONS:
Inscripció mínima de 5 infants.
Places limitades a 20 nens/es per nucli

És necessari omplir el full d’inscripció
de menjador estiu 2020

El pagament no es realitza prèviament,
només de forma presencial als
poliesportius municipals

Cal aportar dades bancàries

No es podrà pagar en efectiu

Més informació als poliesportius
municipals
Cal avisar cada dia abans de les 09.30 h
que el nen/a es quedarà al menjador
Menú nen/a fix/a: 6,33

€ IVA inc.
€ IVA inclòs

Menú nen/a eventual* 6,90

(*) Es considerarà eventual el nen/a que es quedi a 		
dinar menys de 3 dies a la setmana

preu: 10 €

format abonament
de 10 dies

NORMATIVA
DE PARTICIPACIÓ
1. El fet d’apuntar-se a les activitats implica acceptar

10. Les inscripcions per a les activitats setmanals només

2. No s’admetrà cap usuari que no hagi emplenat,
signat i entregat els documents de la inscripció en els
períodes establerts.

11. En cas de no efectuar-se el pagament o no aportar
tota la documentació abans d’iniciar l’activitat es
perdrà la plaça.

3.

Un cop fet el pagament de l’activitat només es
retornaran els diners en cas d’anul·lació de l’activitat
per part de l’Àrea d’Esports.

12. L’organització es reserva el dret a decidir la
continuïtat d’un infant a l’activitat si no respecta les
normes bàsiques de comportament.

4. És d’obligatori compliment aportar el comprovant

13.

la normativa de participació.

de l’ingrés bancari juntament amb tots els fulls
d’inscripció degudament complimentats.

5. També es podrà efectuar el pagament amb targeta
en el moment de formalitzar la inscripció.

6. El servei d’acollida només es podrà contractar de
manera presencial a les instal·lacions.
7. Baixes: En cas d’estar inscrit/ta a la modalitat mensual
o setmanal i no poder assistir-hi, NO s’acceptarà cap
baixa ni es tornaren els diners, a excepció de motius
de força major degudament justificats amb certificat
mèdic.

8. La preinscripció es considera una reserva de plaça,
per tant, posteriorment no es podran reduir els períodes
d’inscripció sol·licitats. Sí que es podrà ampliar en cas
que encara hi hagi places disponibles.
9. Les inscripcions romandran obertes durant el juliol i
l’agost sempre que hi hagi places disponibles.

es podran fer de dilluns a dijous durant l’horari assignat.

Cal complir el reglament intern d’ús de les
instal·lacions esportives municipals.
L’incompliment suposarà la fi de la participació a
l’activitat.

14.

Les persones inscrites que tinguin deutes de
qualsevol activitat o programa organitzats/gestionats
per l’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS
I OBRES no podran inscriure’s ni participar en cap
activitat fins que regularitzin la seva situació.

15. Es recomana la revisió mèdica esportiva abans
d’iniciar l’activitat de casal d’estiu.
16. Els pares/mares tenen l’obligació de comunicar als
responsables si el seu nen/a necessita alguna atenció
especial o específica.
17.

Totes les activitats gaudeixen d’assegurança de
responsabilitat civil i d’accident.

18.

L’organització es reserva el dret de modificar la
programació, així com d’anul·lar activitats.

inscripcions

Del 15 al 23 de juny
FORMALITZACIÓ
DE LA INSCRIPCIÓ DELS ADMESOS/ES

De l’1
al 9 de juny

Caldrà aportar la documentació sol·licitada,
les autoritzacions signades i realitzar
el pagament

PREINSCRIPCIÓ
TELEMÀTICA

• PRESENCIAL
amb cita prèvia al poliesportiu corresponent

A través de la https://nostreserveis.
eadministracio.cat
O bé enviant la sol·licitud degudament
signada a esportsestiu@nostreserveis.cat

• PER CORREU ELECTRÒNIC:
esportsestiu@nostreserveis.cat

La sol·licitud d’ajuts/ beques es podrà
demanar durant aquest període a través de
la seu electrònica de l’Ajuntament:
www.mont-roig.cat/seu-electronica

Dies 8 i 9 de juny
PREINSCRIPCIÓ
PRESENCIAL
Caldrà demanar cita prèvia a
esportsestiu@nostreserveis.cat
o bé als telèfons
977 837 6 11 / 977 170 572

Per accedir a les activitats esportives
infantils es tindrà en compte
la puntuació del barem PER CADA GRUP
D’EDAT i en cap cas l’ordre d’arribada
de les inscripcions.
Les inscripcions romandran obertes
durant els mesos de juliol i agost
sempre que hi hagi places disponibles.

El dia 12 de juny

Horaris inscripcions
i atenció a l’usuari
durant el juliol
i l’agost:

Es publicaran les llistes d’admesos/es
als poliesportius municipals

De dilluns a dijous de 8 a 10 h
als poliesportius municipals

DOCUMENTACIÓ complimentada
i FIRMADA

1a. Setmana

del 6 al 10 de juliol

Butlleta de preinscripció
Fitxa d’autorització de participació
d’un menor al casal d’estiu
Autorització per poder marxar sol/a
Autorització per recollir a l’infant
Barem de preinscripció
Butlleta de preinscripció al menjador
Declaració jurada de dades mèdiques
Full de captació de consentiment
de dades i imatge

2a. Setmana

del 13 al 17 de juliol

esportsestiu@nostreserveis.cat
www.mont-roig.cat

4a.

Setmana

5a.

Setmana

del 27 al 31 de juliol
del 3 al 7 d’agost

6a. Setmana

del 10 al 14 d’agost

Targeta sanitària
DNI de la persona que signi
l’autorització (pare/mare/tutor legal)
Carnet de vacunacions de l’infant
Dades bancàries només en cas
d’apuntar-se al servei de menjador
Comprovant de l’ingrés bancari

Per correu electrònic a:

Setmana

del 20 al 24 de juliol

CAL PORTAR

Més
informació

3a.

7a. Setmana

del 17 al 21 d’agost

8a. Setmana

del 24 al 28 d’agost

Poliesportiu Mont-roig
C. Aureli Maria Escarré, 3
Tel. 977 837 611

Poliesportiu Miami Platja
C. Badajoz, 4
Tel. 977 170 572

