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CASAL PETIT 2020 

INFORMACIÓ PRÈVIA A TENIR EN COMPTE1 

 

L’educació en el lleure és una eina educativa que té un protagonisme molt especial durant 

les vacances escolars:  

 

- Ajuden al creixement integral d’infants i els donen l’oportunitat de gaudir d’un lleure 

de qualitat mentre continuen aprenent i adquirint noves competències.  

 

- Són una eina molt potent de transmissió de valors inclusius com la solidaritat, la 

cooperació, l’ajuda mútua o el compromís.  

 

Unes activitats que aquest estiu són més necessàries que mai, sobretot perquè:  

 

- Han de permetre recuperar interaccions socials, retrobar-se amb la natura i els 

espais oberts, anar deixant enrere la monotonia i la tensió de tots aquests mesos. 

 

- Poden contribuir a compensar alguns dels dèficits educatius i relacionals que 

afecten els nostres infants i joves després del confinament. 

 

- Poden acompanyar-los en el procés d’assimilació de l’experiència viscuda. 

 

- Poden ser útils per a l’adquisició de nous hàbits i rutines d’higiene i autoprotecció. 

 

 

Es tracta, en definitiva, d’oferir-los una mica d’aire. I també de connectar amb la situació 

viscuda i d’ajudar-los a exterioritzar i començar a superar les pors, angoixes i incerteses 

que els han acompanyat durant aquesta llarga etapa d’excepcionalitat. En aquest sentit, la 

metodologia pròpia de l’educació en el lleure la converteixen en un instrument ideal per 

abordar aquesta tasca d’acompanyament i suport emocional, així com d’escolta activa de 

les seves inquietuds, dubtes i pors (i també de les seves idees i propostes), incorporant en 

el disseny educatiu de les activitats l’experiència del COVID-19. 

 

 

És evident però que aquest estiu no podrà ser com el d’anys anteriors: s’han establert 

noves mesures de prevenció, seguretat i higiene. Són mesures supervisades i aprovades 

per les autoritats sanitàries i de protecció civil que han de servir per donar les màximes 

garanties de seguretat i de protecció per als infants, per a les persones que en tenen cura i 

per al conjunt de la ciutadania. 

 

 

Per treballar de forma relaxada i lúdica les mesures sanitàries i de seguretat que es 

detallen a continuació es treballarà també d’acord amb criteris pedagògics i de gestió 

emocional, com la resta d’activitats del Casal.  
 

 

 
1 Podeu consultar tota la informació prèvia, recomanacions, guies i protocols que la Generalitat de Catalunya ha posat a 

disposició de les famílies i de les entitats organitzadores d’activitats de lleure infantil per aquest estiu 2020 aquí:  
https://www.estiuamblleure.cat/ca/inici/  

https://www.estiuamblleure.cat/ca/recursos-i-materials-pedagogics/
https://www.estiuamblleure.cat/ca/recursos-i-materials-pedagogics/
https://www.estiuamblleure.cat/ca/inici/
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DETALL DE LES NOVES MESURES DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I HIGIENE PELS 

CASALS PETIT2 
 

 

- Només podran assistir als casals petit infants i dirigents provinents de territoris que estiguin 

a la fase 3 de desescalada que preveu el Pla per a la transició cap a una nova normalitat 

aprovat pel Govern Central el 28 d’abril de 2020. 

 

- Els grups de convivència del casal petit seran d’un màxim de 8 infants que es podran 

actualitzar per períodes mínims d’una setmana i assegurant-ne la traçabilitat, d’acord amb  

 

- Cada grup de 8 tindrà almenys un membre assignat fixe de l’equip de dirigents. 

 

- Les entrades dels grups es faran per accessos diferenciats. Abans de l’inici de les activitats 

s’informarà als familiars del lloc assignat a cada grup.  

 

- S’incorpora la figura del responsable de prevenció i higiene que vetllarà pel compliment de 

les mesures sanitàries i de seguretat. 

 

- S’incorpora el Pla de Confinament (consulta’l clicant aquí) als documents normatius de 

les activitats: document que estableix el procediment a executar en el cas que fos necessari 

activar-lo pel grup afectat.   

 

- Totes les famílies hauran de signar i entregar una declaració responsable que acrediti l’estat 

de salut de l’infant participant (adjunta amb el formulari d’inscripció) i entregar cada dia 

abans d’entrar el llistat de comprovació de símptomes que se’ls facilitarà. Seguidament es 

prendrà la temperatura a cada infant mitjançat un termòmetre frontal.  

 

- S’implementarà un protocol de neteja i desinfecció d’espais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 D’acord amb els CRITERIS GENERALS aprovats per la Generalitat de Catalunya per a l’organització de les activitats 

de lleure educatiu – estiu 2020 i el PROTOCOL ESPECÍFIC per a casals d’estiu. 

https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Pla-actuacio-davant-de-cas-sospitos-pla-de-confinament.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Neteja-i-desinfeccio%CC%81-de-locals.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/educacio_en_el_lleure/formacio_educadors_en_el_lleure/normativa/Criteris-generals-per-a-lorganitzacio-de-les-activitats-de-lleure-educatiu.-Estiu-2020.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-especi%CC%81fic-per-a-Casals-dEstiu.pdf
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EDAT DELS PARTICIPANTS:  

D’1 a 3 anys. Seguint indicacions de la Generalitat,  en cap cas s’obriran els grups de 0-1 

anys. 

 

HORARI DE LES ACTIVITATS: de dilluns a divendres de 9.00h a 13.30 hores. 

 

DATES DE L’ACTIVITAT 

AGOST: Del dilluns 3 al dilluns 31 d’agost. 

 

LLOC DE REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS: 

 

- Edifici de la Llar d’infants municipal La Cadernera. 

 

QUOTES DEL CASAL PETIT:  

 

o MENSUAL:    70€/mes 

 

➢ BONIFICACIÓ del 20% a la quota del segon germà i següents quan d’una mateixa 

família es matriculin 2 o més germans al mateix Casal. 

 

➢ La Generalitat de Catalunya convocarà properament ajudes econòmiques a les 

famílies per participar a activitats de lleure d’aquest estiu. Consulta el Decret Llei 

que regularà la convocatòria clicant aquí. 
 

INSCRIPCIONS FINS AL DIMARTS 14 DE JULIOL: 

Telemàticament mitjançant la seu electrònica de l’ens. Clica aquí i adjunta-hi tota la 

documentació. 

Presencialment a les oficines municipals de dilluns a divendres d’11.00 a 14.00 hores. 

 

PER PARTICIPAR AL CASAL CAL HAVER PRESENTAT PRÈVIAMENT: 

 

1. DOCUMENTS D’INSCRIPCIÓ DEGUDAMENT SIGNATS (adjunts a continuació) 

 

2. CÒPIES DELS SEGÜENTS DOCUMENTS:  
- Fotocòpia del document identificatiu de la mare, del pare o de la persona tutora legal que signa la 

inscripció, les autoritzacions i la declaració responsable.  

- Fotocòpia del document identificatiu de l’infant (si en té). 

- Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant. 

- Calendari vacunal al dia de l’infant. 

 

3. FER EFECTIU EL PAGAMENT d’acord amb el rebut que s’entregarà (o enviarà) al 

moment de formalitzar la inscripció. 
 

 

Per qualsevol dubte sobre la inscripció o funcionament de l’activitat podeu fer la consulta per correu 

electrònic aj.perello@elperello.cat 

 

 

 

 

http://www.elperello.cat/sites/elperello/files/recursos/Ordenances/36_preu_public_casals_estiu_i_nadal.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796764.pdf
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/Tramites/40EE3C1A3E7D458193319C8B8B4563CB.asp?codent=758
mailto:aj.perello@elperello.cat
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INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS FACILITADES EN AQUESTS 

FORMULARIS (document per les famílies). 

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 

Identitat: Ajuntament del Perelló 

Adreça postal: Lluís Companys, 2,  El Perelló, 43519 

Correu electrònic: aj.perello@elperello.cat 

Telèfon: 977490007 

Contacte del Delegat de Protecció de Dades:  aj.perello@elperello.cat o Lluís Companys, 2 El Perelló 43519 

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT 

Tramitar la vostra sol·licitud al programa de lleure infantil de l’Ajuntament del Perelló. 

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES 

Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es 

van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament 

de les dades. Supletòriament apliquen els períodes de conservació i eliminació de les dades establerts per la 

Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya. 

  

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT 

1. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es 

deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD). Art. 6.1.c RGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una 

obligació legal aplicable al responsable del tractament. 

2. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques. 

4.Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

  

COMUNICACIÓ DE LES VOSTRES DADES A TERCERS 

No es cediran les vostres dades personals a tercers, llevat d'obligació legal. 

  

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES 

No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals.  

  

EXERCICI DE DRETS 

De conformitat amb el RGPD, teniu dret a accedir a les vostres dades de caràcter personal, així com a rectificar les 

dades personals inexactes que us afecten i a oposar-vos a què les vostres dades personals siguin objecte de 

tractament per motius relacionats amb la vostra situació particular, llevat dels supòsits previstos per l'art. 21 RGPD. 

Si s'escau, podeu sol·licitar la supressió de les vostres dades personals, entre d'altres motius, quan les dades ja no 

siguin necessàries per la finalitat per a la qual es van recollir. El dret de supressió no procedirà en els casos 

previstos per l'art. 17.3 del RGPD, entre ells, quan el tractament sigui necessari pel compliment d'una obligació 

legal o pel compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders conferits al responsable 

del tractament. Quan concorrin aquests supòsits constarà a l'apartat de legitimació. 

També teniu dret a sol·licitar la limitació del tractament en els supòsits previstos per l'art. 18.1 del RGPD. En 

aquest cas només es conservaran les dades per formular, exercir o defensar reclamacions. 

  

Com podeu exercir els vostres drets? 

Per escrit adreçat al Ajuntament del Perelló i Lluís Companys, 2, El Perelló 43519 o bé, mitjançant formulari 

electrònic disponible a la seu electrònica http://www.elperello.cat o el següent aj.perello@elperello.cat 

  

Quines vies de reclamació hi ha? 

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament teniu dret a presentar una reclamació davant 

l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://seu.apd.cat/ 

 

 

 

 

 

 

https://seu.apd.cat/
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CASAL PETIT 2020 

INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIONS 

 

En/Na 

______________________________________________________________________amb 

DNI ___________________________autoritzo al meu fill o la meva filla 

_____________________________________________________, amb DNI 

_________________ a assistir al Casal petit 2020 organitzat per l'Ajuntament del 

Perelló, que es realitzarà des del 03/08/2020 fins al 31/08/2020 (de dilluns a 

divendres) als següents equipaments: 

 

- Edifici de la Llar d’infants municipal La Cadernera. 

 

 

INFORMACIÓ I DADES DE CONTACTE 

Data de naixement del nen o nena: 

Domicili: 

 

Telèfons de contacte + correu electrònic: 

 

MODALITAT D’ASSISTÈNCIA 

Marca amb una “x” el mòdul al que fas la inscripció: 

 

 P1  

 

 P2 
 

OBSERVACIONS: 

 

 

 

SIGNATURA de la mare, del pare o de la persona tutora de la nena o del nen: 

 

 

 

 

El Perelló, a ____ de _________________ de 2020 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA 

GENERADA PER LA COVID-19 

 

En/Na_______________________________________________________________________ 

amb DNI ___________________________mare, pare o persona tutora legal de  

_____________________________________________________, amb DNI _________________ 

declaro sota la meva responsabilitat: 

1. Que soc coneixedor-a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto 
les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de les 
activitats del Casal petit 2020. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora 
de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la 
pandèmia durant l'activitat. 
 
2. Que he estat informat-da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les 
actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme (clica aquí) si apareix el cas d’un menor 
d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.  
 
3. Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut de l’infant 
compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de 
qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.  
 
4. Que la còpia del carnet vacunal (consulta’n aquí les indicacions) que entrego i les dades 
que s’hi recullen són certes i que l’infant té el carnet vacunal al dia. 
 
5. Que perquè l’infant pugui entrar a les activitats del casal petit, entregaré cada matí a l’equip 
dirigent el llistat de comprovació de símptomes (descarrega-te’l aquí) i que seran sempre 
certes les dades que hi registraré. 
 
6. Que en cap cas portaré a l’infant a les activitats del casal petit si està malalt o presenta 
símptomes de qualsevol tipus de malaltia, d’acord amb els assenyalats al llistat de símptomes. 
 
7. Que prèviament a la realització de l’activitat, l’infant compleix els requisits de salut següents: 
 

 Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

 
 No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 

confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies 
anteriors a la realització de l’activitat.  

 
8. Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la 
Covid-19:   
 

 Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la 
seva participació en l’activitat. 

 

SIGNATURA de la mare, del pare o de la persona tutora de la nena o del nen: 

 

 

 

El Perelló, a ____ de _________________ de 2020 

 

 

https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Pla-actuacio-davant-de-cas-sospitos-pla-de-confinament.pdf
https://www.estiuamblleure.cat/wp-content/uploads/2020/06/Guia-significat-calendari-vacunal-al-dia.pdf
http://www.elperello.cat/sites/elperello/files/recursos/educacio/lleure_infantil/llistat-de-comprovacio-de-simptomes.pdf
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FITXA MÈDICA COMPLEMENTÀRIA  

 
En/Na_______________________________________________________________________ 

amb DNI ___________________________mare, pare o persona tutora legal de  

_____________________________________________________, amb DNI _________________ 

declaro sota la meva responsabilitat: 

 
1. Que les dades de la fitxa mèdica complementària registrades a continuació són certes i faig 
extensiva aquesta autorització a participar a les activitats del casal petit 2020 per a les decisions 
medicoquirúrgiques que calgui adoptar, en cas d'extrema gravetat, sota la direcció facultativa 
pertinent.  
 
 
Marca les malalties que té sovint: 

Mal de panxa  Quan camina es cansa aviat  

Otitis  Té algun tipus d’al·lèrgia. A què:  

Angines  

Faringitis  

Refredats  

Hemorràgies  Pren algun medicament que el/la pugui afectar mentre realitza les activitats del 

Casal petit? Com? 

 

Enuresi  

Insomni  

Mareigs  

ALTRES 

OBSERVACIONS: 

 

 

 

 

  

 
 
2. Que soc coneixedor-a que en cas d'accident o problema mèdic greu es portarà a l’infant 
directament al CAP i durant el trajecte s'avisarà a la família perquè acudeixi al centre. L'equip de 
monitors/es no donaran medicaments a cap nen o nena, en cap cas. 
 
 
SIGNATURA de la mare, del pare o de la persona tutora de la nena o del nen: 

 

 

 

 

El Perelló, a ____ de _________________ de 2020 
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AUTORITZACIONS 

 
En/Na_______________________________________________________________________ 

amb DNI ___________________________mare, pare o persona tutora legal de  

_____________________________________________________, amb DNI _________________ 

 
1.- AUTORITZO QUE LA IMATGE del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos 
corresponents a les activitats del Casal petit 2020, i en els mitjans on es faci difusió d'aquestes 
activitats. Atès que el DRET A LA PRÒPIA IMATGE és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució 
espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a 
l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, es demana el consentiment als pares, 
mares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles i hi siguin 
clarament identificables, pel que 

 

 SÍ    

 NO 

 

 
2.- Autoritzo a les següents persones perquè puguin venir a recollir l’infant a les activitats del Casal 

petit 2020 organitzades per l'Ajuntament del Perelló: 

 

__________________________________________________amb DNI______________ 

 

__________________________________________________amb DNI______________ 

 

__________________________________________________amb DNI______________ 

 

__________________________________________________amb DNI______________ 

 

__________________________________________________amb DNI______________ 

 

 

 

 

 

SIGNATURA de la mare, del pare o de la persona tutora de la nena o del nen: 

 

 

 

 

 

El Perelló, a ____ de _________________ de 2020 


