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CASAL ESTIU 2022 
AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO

COM SERÀ EL CASAL D’ESTIU 2022

Un estiu més, ens retrobem amb la il·lusió de poder compartir les vacances

escolars dels vostres fills i filles.

La millora de la pandèmia de la Covid permet que alguns sectors afectats

tornin a la “normalitat”, i el casal no és cap excepció. Tot i així, estarem

molt atents als protocols i a les normatives que ens arribin des del

PROCICAT i les autoritats competents, per tal de mantenir, un estiu més, un

casal segur per a tots i totes.

QUI SOM ANNCON LLEURE I OCI SL?

Des de fa més de disset anys, Anncon Lleure i Oci treballem amb l’objectiu de

promocionar el lleure com a part molt important dins l’educació dels nostres fills i filles.

Una part essencial que ens permet transmetre als infants i joves valors bàsics per a

formar-se en un futur, una societat i un món millor.

Definim educació com el procés d’aprenentatge de VALORS, SENTIMENTS,

TÈCNIQUES i HABILITATS, CONCEPTES i IDEES... Aquest procés es dona en

molts àmbits: la família, l’escola, els amics, la televisió, el carrer... I nosaltres podem

ser part important en l’àmbit del TEMPS DE LLEURE.

Els principis que marquen la nostra metodologia de treball són, entre altres: el

pluralisme i valors democràtics, la participació, la coeducació, la inclusió, la solidaritat,

la llibertat individual, etc.

Anncon Lleure es caracteritza per ser una empresa de tracte familiar i proper. Esperem

doncs, gaudir i fer gaudir els més petits d’un estiu ple d’aventures,màgia i molt lleure!



PROGRAMACIÓ I ACTIVITATS

Durant el mes:

• La planificació d’activitats

comprendrà 1 sortida d’entorn a la

setmana a diferents indrets de la

població.

• Activitat de piscina i platja.

• Activitats relacionades amb l’entorn

i el Centre d'Interès.

• Acampada (el dijous dia 21 de

juliol fins el divendres 22 a les 9

hores)

• Festa final de casal per a tots els

infants/joves.

Setmanalment:

• Cada dilluns es portarà a

terme l’activitat relacionada

amb el CI, amb l’aparició

d’un personatge, una pista,

una sorpresa... que ens

introduirà a les activitats de

la setmana.

• Cada divendres es portarà a

terme el tancament del CI i

una activitat “extraordinària”!

Cada dia:

• Es realitzaran activitats de caire artístic, esportiu, grans gimcanes o circuits, segons 

programació.

• Tindrem una estona per a compartir i esmorzar junts.

• Es portaran a terme activitats d’aigua.

• Deixarem un espai per a la paraula: DIGUES-HI LA TEVA! Una activitat de grup 

que dona l’oportunitat als infants d’expressar la seva opinió en relació a les activitats 

i jornades. També és un bon moment per a poder resoldre, introduir les activitats per 

al dia següent i acomiadar-nos.

Sortides d’entorn

ESPORTS
Espais creatius i màgics

Bicicletades

JOCSD’AIGUA
circuits



EL CENTRE D’INTERÈS

El centre d’interès serà l’eix vertebrador sobre el qual es programaran les

activitats, convertint-lo en el fil conductor que proporcionarà intriga,

misteri, aventura i emoció, motivant els infants i adolescents i fent-los

partícips de la història.

L’eix d’animació potenciarà la creativitat i la imaginació, ja que requereix

situar-se en una història i una ambientació que no es correspon al món real.

Tot i ser un únic centre d’interès, la trama s’estructurarà al voltant

d’històries parcials per torns o setmanes temàtiques. D’aquesta manera,

aconseguirem que cada torn tingui un fil argumental propi, plenament

coherent amb el Centre d’Interès i que s’inicia i finalitza amb el torn. Això,

ens permetrà que els infants i adolescents puguin gaudir d’una aventura

sencera.

La vida ésmàgia!

TheGreat MagicShow!
Gwydion, el més conegut com el 

MAG DELS ARBRES, ha arribat a Santa 
Cristina d ’Aro amb una sola missió,

ensenyar que tot, tot, tot és màgia! La pluja 
és màgia, la música és màgia, les fruites són 
màgia, els amics són màgia,... La VIDA ÉS  

MÀGIA!

Amb la seva vareta i la seva olla del misteri, 
ens ensenyarà com ha descobertque tot el  
que ens envolta està ple de màgia alhora

que aprendrem un munt de trucs al seu  
costat.

Gwydion: El Mag dels Arbres La màgia ens ensenya valors.

Si tingués la màgia d’un mag... La màgia ens pot ajudar a comunicar-nos, a expressar-nos,
millorar l’autoestima i ser més imaginatius.

La fàbrica de la màgia. La màgia ens ensenyarà la importància de treballar en 
equip.

La naturatambé és màgia! La màgia ens ajuda a créixer, aprendre, conèixer i  
experimentar.

The Great Magic Show! La màgia potencia la creativitat, la imaginació, la il·lusió i el 
creixement personal.



DATES I TORNS

ESPAIS I EQUIPAMENTS

- PAVELLÓMUNICIPAL: GRUP PETITS(P3-P5) I MITJANS (de 1r a 2n)

- CAMP DE FUTBOL: GRUP GRANS (de 3r a 5è)

- ZONAJOVE (de 6è a 4t d’ESO)

TEMPORALITZACIÓ: DEL27 DE JUNYAL 2 DE SETEMBRE

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

• S’hi podran inscriure els infants nascuts entre el 2006 i el 2018.

• Inscripció en línia: del 13 al 23 de maig

• Entrega de la documentació original: del 26 de maig al 2 de juny a les

oficines del Pavelló d’Esports dins l’horari de 16.00 a 21.00. Es podrà

enviar per correu electrònic amb signatura electrònica.

• El pagament del servei de casal es farà:

de la• Amb targeta bancària durant el període d’entrega  

documentació del 26 de maig al 2 de juny.

• Només es retornarà l’import si hi ha una causa major.

• Publicació del llistat de places definitiu 25 de maig de 2022.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR

❑ El full d’inscripció del/de la participant.

❑ Full d’autoritzacions i llei de protecció de dades

❑ Full declaració responsable i fitxa mèdica.

❑ Fotocòpia plana de vacunes del/de la participant

❑ i en el seu defecte un informe mèdic conforme l’infant està sa.

❑ Fotocòpia targeta sanitària del/la participant.

❑ Si escau, informe mèdic del/de la participant.

Si no es presenta tota la documentació, degudament omplerta i
signada (digitalment o de forma presencial) i el pagament està
realitzat correctament la reserva de la plaça quedarà anul·lada.

NO HI HAURÀ CASAL ELS 

DIES:

- 22 i 25 de juliol

- 15 d’agost

HORARI:

de dilluns a divendres

- Acollida matí: de 8.00 a 9.00 hores

- Matí de 9.00 a 14.00 hores

- Menjador amb carmanyola: 14.00 a 16.00 hores



ORGANITZACIÓ

Volem oferir la millor experiència als vostres infants. Per això, definim els

aspectes que incideixen de manera comuna en tots els grups, que faran que

el seu funcionament i resultats siguin satisfactoris:

NORMATIVA GENERAL

- Demanem puntualitat a les entrades i sortides, i compliment dels horaris

establerts.

- A la porta de cada un dels espais hi trobareu els coordinadors/ores amb

qui podreu establir un contacte directe per allò que creieu interessant

comunicar.

- A la sortida no lliurarem cap infant a persones no autoritzades al full

d’inscripció.

- Es recomana que sigui la mateixa persona la que porta i recull l’infant.

- Es recomana evitar el consum de cap tipus d’aliment ensucrat.

- Els infants no podran dur aparells electrònics, llevat que es demani per a

alguna activitat en concret.

EQUIPEDUCATIU DELCASAL

L’equip educatiu del casal estarà format:

- Supervisora de l’Empresa:Anna Donatiu i Dalmau

- 1 director/ora: Sandra Cribillers Valeri amb la titulació de director/ora

de Lleure Infantil i Juvenil.

- Coordinadors/ores: cada espai comptarà amb la figura d’un

coordinador/ora amb les titulacions de monitors/ores de Lleure Infantil i

Juvenil.

- Monitors/ores: la quantitat de monitors anirà en funció dels nens i

nenes inscrits i segons la ràtio que s’especifica al Decret de Lleure

267/2016 de 5 a juliol.

- Vetlladors/ores: segons necessitats, per a aquells participants amb

Necessitats Educatives Especials inscrits al casal.

L’empresa acollirà voluntaris i voluntàries i personal de pràctiques que en

cap cas computaran dins el nombre de professionals a càrrec del casal.

Per tal de garantir el compliment legal del casal, l’empresa notifica

l’activitat a Secretaria General de Joventut.



QUOTES

PREU PER 4 SETMANES

HORA COMPLEMENTÀRIA  

DE 8:00 A 9:00H

40,00€

CASAL MATÍ 

DE 9:00 A 14:00H

200,00€

PREU PER 2 SETMANES

HORA COMPLEMENTÀRIA  

DE 8:00 A 9:00H

22,50€

CASAL MATÍ 

DE 9:00 A 14:00H

128,00€

BONIFICACIONS

Tots els infants que estiguin empadronats a Santa Cristina d’Aro o que un 

membre de la seva família hi treballi tindran:

1) Un 30% de descompte sobre la quota del casal.

2) Un 15% de descompte addicional per al segon germà empadronat

sobre la quota del casal.

3) Un 20% de descompte addicional als nens/es que provinguin de

famílies nombroses o monoparentals sobre la quota del casal. Sempre

i quan complexin els criteris econòmics i tinguin un informe

favorable de serveis socials

PREU MENJADOR AMB CARMANYOLA

PREU ESPORÀDIC 5,00€/DIA

PREU SERVEI BON DIA

PREU ESPORÀDIC 2,50€/DIA



MESURES DE SEGURETAT DURANT EL CASAL

Anncon Lleure i Oci SL forma part de la Patronal d’Empreses de Lleure

(ACELLEC) i està en contacte permanent per tal de poder adaptar les

activitats a la realitat de cada moment i a les normatives sanitàries i de

seguretat del PROCICAT.

Aquests protocols poden variar en el moment de l’inici del servei. Si és així,

us els farem arribar a través de correu electrònic amb les modificacions

actualitzades.

Espais i grups de convivència

• Els grups es dividiran en diferents espais segons nombre de participants

inscrits.

• Els infants de cada franja d’edat es dividiran en subgrups de màxim 10

nens i nenes i cada grup tindrà assignat com a mínim una persona

dirigent.

• També es comunicarà a les famílies a l’hora de fer la inscripció, tant els

protocols que cal portar a terme per poder venir al casal, com el full

d’autorització i la declaració responsable.

Entrades i sortides del casal

• Les entrades i sortides seran esgraonades. Depenent dels grups i

nombre d’infants, comptaran amb uns horaris establerts i un espai

específic per a entrar i sortir.

Material a portar al casal

• Per a les activitats d’aigua i/o piscina: banyador, tovallola, roba de 

recanvi (dins la motxilla) i xancles (si pot ser lligades).

• La crema solar cal que la portin posada de casa, però també la poden 

portar a la bosseta per poder tornar a posar-ne.

• Mascareta de recanvi amb el nom dins una bossa.

• Cada participant ha de portar la seva cantimplora o ampolleta d’aigua.

Els infants més petits poden portar una muda de recanvi que es quedarà

al casal (marcada amb el nom).

• Esmorzar (cal evitar dolços i begudes ensucrades).



DADES PERSONALS DEL/DELA PARTICIPANT

NOM I COGNOMS DEL NEN O NENA:

CURS: EDAT: DATA DE NAIXEMENT: ESCOLA:

ADREÇA: POBLACIÓ: CP:

NÚM. TARGETA SANITÀRIA (participant):

DADES DEL/DE LA (pare, mare o tutor legal):

NOM I COGNOMS:

DNI (tutor/a):

TELÈFONS:

ADREÇA ELECTRÒNICA (amb majúscules):

AUTORITZACIONS:

POT MARXAR SOL/A ? SÍ NO

DADES DE LA PERSONA

QUE RECOLLIRÀ EL  

NEN/A

NOM I COGNOMS: DNI:

NOM I COGNOMS: DNI:

OBSERVACIONS:

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
CASAL D’ESTIU 2022  

AJUNTAMENT DESANTA CRISTINA D’ARO

NOM I COGNOM TUTOR/A: DATA: SIGNATURA:

JUNY/JULIOL ACOLLIDA MATÍ 
(DE 8.00 A 9.00 h)

CASAL
(DE 9.00 A 14.00 h)

MENJADOR 
(DE 14:00 A 16:00)

AGOST/SETEMBRE ACOLLIDA MATÍ  
(DE 8.00 A 9.00 h)

CASAL
(DE 9.00 A 14.00 h)

MENJADOR 
(DE 14:00 A 16:00)

Del 27 de juny al 3 de  
juliol

De l’1 al 7 d’agost

Del 4 al 10 de juliol Del 8 al 14 d’agost

De l’11 al 17 de juliol Del 15 al 21 d’agost

Del 18 al 24 de juliol Del 22 al 28 d’agost

Del 25 al 31 de juliol Del 29 d’agost al 2 de 
setembre



DADES PERSONALS DEL/DE LA PARTICIPANT

NOM I COGNOMS DEL NEN O NENA:

CURS: EDAT: DATA DE NAIXEMENT: ESCOLA:

DADES DEL/DE LA (pare, mare o tutor legal)

NOM I COGNOMS: DNI

ALTRES OBSERVACIONS MÈDIQUES (en el cas que sigui afirmatiu s’ha d’adjuntar l’informe mèdic de l’infant).

POSSIBLES IMPEDIMENTS FÍSICS O EN EL

DESENVOLUPAMENT

SÍ NO Especificar:

MALALTIES CRÒNIQUES: SÍ NO Especificar:

AL.LÈRGIES O INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES: SÍ NO Especificar:

PREN ALGUN MEDICAMENT? SÍ NO Especificar:

PORTA TAPS A LESORELLES? SÍ NO PORTA ULLERES? SÍ NO

PORTA PLANTILLES SÍ NO PORTA ORTODÒNCIES SÍ NO

PORTA MANEGUETS SI NO

ALTRES OBSERVACIONS A TENIR EN COMPTE

AUTORITZACIÓ MÈDICA: faig extensiva aquestaautorització a totes les decisions mèdiques que calguin adoptar en cas

d’extrema urgència i sota la prescripció facultativa pertinent.

NOM I COGNOM TUTOR/A: DATA: SIGNATURA:

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LESFAMÍLIES  
I FITXA MÈDICA DELPARTICIPANT



AUTORITZACIONS 
LLEI PROTECCIÓ DE DADES

Juntament amb la inscripció del meu fill/a, accepto la normativa detallada sobre la Protecció de dades, la normativa i l’autorització
mèdica.

NOM ICOGNOM: DATA: SIGNATURA:

PER LLEI
PROTECCIÓ DE DADES: Us informem que les seves dades personals que ens proporciona són incorporades a un tractament de dades personals denominat
CLIENTS-ALUMNES-MENORSel responsabledel qual és ANNCONLLEURE I OCI SL amb CIF B17767583i ASSOCIACIÓSPORTS15amb CIF G55224539i amb
domicili a C/ SALVADOR ESPRIUNÚM.12,17246 de SANTA CRISTINA D’ARO, GIRONA (ESPANYA).Pot contactar amb el responsable, bé per telèfonen 
el número972835708obé mitjançantcorreuelectrònica info@anncon.es

El nostre Delegat de Protecció de Dades. LOPDMONTOLIU I SERVEIS SL, amb CIF B55261804.El telèfon de contacte és 625459540i el correu electrònic: 
info@lopdmontoliu.es

Finalitat. Les dades seran recaptades amb la finalitat que l’empresa necessita per a la gestió de l’activitat tant administrativa com comercial incloent 
recollidad’imatges.Així comenviar publicitatdelsnostres producteso activitatsrelacionadesamb la nostra empresa.
Termini de Conservació. Una vegada finalitzada la relació contractual, o prestació de serveis el termini de conservació de les dades serà de 6 anys per tal 

de compliramb les obligacionslegals, fiscals i mercantils.
Decisionsautomatitzadesi elaboracions de perfils.Noes prenendecisions automatitzadesni es creenperfils.

Base Jurídica del Tractament. Quan el tractament sigui necessari per la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del
tractament o per un tercer, s’explicitaran quins són tals interessos. Es considera una bona pràctica incloure un resum de la ponderació
de la seva legitimitat davant els interessos i els drets i llibertats fonamentals de l’interessat, quan això contribueixi al principi de
transparència. Quan el tractament sigui necessari pel compliment de l’ordenament jurídic intern, caldrà fer-se constar, l’ambigüitat,
quina és la norma, amb rang de Llei, que imposi la obligació. Quan la legitimació per la finalitat principal no trobi còmode cap de les
bases jurídiques anteriors, caldrà sol·licitar-se el consentiment de l'interessat pel tractament de les seves dades personals. Quan el
tractament sigui necessari per la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable el tractament o per un tercer,
s’explicitaran quins són tals interessos. Es considera una bona pràctica incloure un resum de la ponderació de la seva legitimitat davant
els interessos i els deures i llibertats fonamentals de l’interessat, quan això contribueixi al principi de transparència. Finalment, entre
les possibilitats de legitimació pel tractament, el RGPD també inclou la “protecció d’interessos vitals” de l’interessat o d’una altra
persona.
Destinataris de cessions. Es preveu destinataris als encarregats del tractament, sempre complint amb l’estricta confidencialitat,
demostrat a través d’un contracte de Responsable del Tractament i Encarregat del tractament. El Responsable del fitxer deixarà de
tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Informem:

Que per al tractament de les seves dades, ANNCON LLEURE, en compliment de la normativa en vigor, ha adoptat totes les mesures de seguretat necessàries
per garantir-nela privacitatdelsmateixos.

• El pare o tutor del menor, AUTORITZA a ANNCON LLEURE I OCI a donar totes les dades d’aquesta inscripció i l’autorització a publicar imatges dels seus 
fills en les activitatsque està inscrit i a realitzarqualsevol tràmitnecessari davant les entitatspúbliques per al bon funcionamentdel’activitat.

• Així mateix, se l'informa que pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació enviant un correu electrònic info@anncon.es, 
indicantcomAssumpte:"LOPD, DretsARCO",i adjuntantfotocòpiadelseu DNI, tal comindicala llei.

• En el cas que es faci un grup de WhatsApp informatiu, en el cas que no vulgui formar-ne part, només caldrà que n’informi amb un correu electrònic a 
info@anncon.es

AUTORITZACIÓ PER A LA CAPTACIÓ D’IMATGES I DE VEU, I EL SEU ÚS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS

El dret a la imatge dels menors d’edat es troba regulat per l’article 18.1 de la Constitució Espanyola, i mitjançant la Llei Orgànica 1/182, de 5 
de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge.
Anncon Lleure i Oci, i l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro a través dels seus mitjans i canals de comunicació, es comprometen a tractar les 
imatges captades de manera lleial, lícita i no lucrativad’acordamb les finalitats que els són pròpies.
Nom i cognom del pare, mare, tutor o tutora:.......................................................................................................................................................
DNI- NIE del pare, mare, tutor o tutora: .................................................................................................................................................................

SÍ: /NO: Autoritzo la captació, reproducció i publicació de la imatge i la veu del/de la menor
........................................................................................................... a qualsevol mitjà i a través de qualsevol forma de comunicació per part 
dels mitjans i canals municipals (butlletí, pàgina web i xarxes socials).
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OFICINA DE SANTA CRISTINA D'ARO
972 835 708
info@anncon.es
Carrer de Salvador Espriu, 9 
17246 Santa Cristina d'Aro

OFICINA DE FIGUERES
635 635 358
info@anncon.es
Carrer Alemania, 16, oficina 15
17600 Figueres
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