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INFORMACIÓ PER LES A FAMILIES 
(No cal retornar aquests fulls) 

 

Al llarg d’aquests fulls trobareu tota la informació del casal d’estiu 2022 que organitza  l’Esplai Pífies, amb 
la col·laboració de l’ajuntament dels Hostalets de Pierola. Per això, hem intentat explicar de la manera més 
específica possible tota la informació al llarg d’aquestes pàgines. Però, tot i això, entenem que poden sorgir 
molts dubtes. 
 
Per tant, hem creat un formulari On-line on podreu deixar totes les vostres preguntes en relació amb la 
temàtica de què es tracti. Nosaltres recollirem aquests dubtes i crearem un document on es doni resposta 
a totes aquestes preguntes. Un cop elaborat aquest el penjarem el més aviat possible a l’Instagram i 
Facebook de l’esplai (@esplaipifies). A més, d’enviar-ho per correu electrònic. 
 
L’enllaç per accedir al formulari és el següent: 
 
https://forms.gle/SVLkmV3eMoQqBS3t5  
 

Informació bàsica: 

 
El casal consta de 5 setmanes: comença el 27 de juny i finalitza el 29 de juliol. De manera que el casal es 
divideix en 5 blocs. L’horari base és de 9 a 13h. del migdia, però també disposem de servei d’acollida de 
matí de 8 a 9h., servei de menjador i de càtering de 13 a 15h. i acollida de tarda de 15 a 16h. 
 
El casal es realitzarà a l’Escola Renaixença dels Hostalets de Pierola i està obert a tots els infants de P3 a 
6è de Primària i a joves de 1r a 4t d’ESO. A més, també oferim l’opció de fer de premonitors/es (joves del 
2004 i 2005), que ajudaran en la realització de les activitats. Tot en funció de la normativa i la distribució 
dels grups. 
 
Informació inscripcions: 
 
Les inscripcions estaran obertes del 9 de maig fins al 5 de juny. I s’hauran de portar a l’Ajuntament,  
adjuntant tota la documentació sol·licitada.  
 

Preus: 
 

- Acollida matí (8 a 9h): 8€/setmana i dies esporàdics a 3€/dia. 

- Horari base (9 a 13h): 35€/ setmana.  

- Menjador (13 a 15h): 12€/setmana i dies esporàdics a 5€/dia. 

o Es disposa de servei de menjador amb carmanyola portada de casa (l’esplai disposa de 

nevera i   microones). 

o També es pot optar pel servei de càtering: 

• 38€/setmana (12€ de monitoratge + 26€ servei càtering) 

• 10,20€/dia (5€ monitoratge + 5,20€ servei càtering) 

- Acollida tarda (15 a 16h): 8€/setmana i dies esporàdics a 3€/dia. 

https://forms.gle/SVLkmV3eMoQqBS3t5


INFORMACIÓ CASAL D’ESTIU ANY 2022 

 

 

 
Pagament: 
 
L’ingrés s’ha de realitzar per transferència bancaria i en el rebut s’haurà d’especificar: 

NOM I COGNOMS DE L’INFANT + BLOCS D’ASSISTÈNCIA + SERVEIS ADDICIONALS. 
*En cas de ser germans feu-ho en dos pagaments diferents.  

Compte corrent de l’esplai: ES65-2100-0269-82-0100310785 (La Caixa) 

A la inscripció s’ha d’indicar el número de compte per tal de poder retornar els diners en cas que fos 
necessari. 
 

Criteris d’admissió: 
 
Si es supera el límit de places per bloc (120 infants i joves), es tindran en compte els següents criteris: 
 

• Nombre de blocs inscrits       2,5 punts (0,5p x bloc) 
• Empadronats al poble        4 punts  
• Infants inscrits a l’esplai de dissabtes (Curs 2021-2022)   3 punts 

 
En cas d’empat, es passarà a mirar l’ordre en què s’ha dut a terme el pagament i si continua havent-hi 
empat es farà a sorteig. Amb tots aquells infants no admesos es realitzarà una llista d’espera. 
 

Organització 
 

La planificació de la setmana i altra informació del vostre interès de cada bloc s’anirà penjant a l’entrada 
de l’escola.  
 
Si alguna mare/pare/tutor/a legal ens ha de comentar alguna observació, s’haurà de fer via correu 
estiupifies@hotmail.com o via Whatsapp a primera hora del matí. 
 
Per últim, qualsevol actitud inadequada (baralles, amenaces, insults, faltes de respecte...) per part de 
qualsevol participant de l’esplai serà motiu d’expulsió immediata i no es retornaran els diners. 

 

Entrada i recollida d’infants 

Les entrades i sortides es faran per la mateixa porta, la porta principal.  
 

Pel que fa a les sortides, es donarà el primer dia de Casal a les famílies dels infants de P3 a 6è 2 targetes 
de recollida, que seran  les que necessitaran per venir a buscar als infants. D’aquesta manera 
s’evitaran confusions i ens  assegurarem que l’infant marxi amb qui ha de marxar. 
 

 

mailto:estiupifies@hotmail.com
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Menjador i càtering 
 
Es disposa de servei de menjador amb carmanyola portada de casa. L’esplai disposa de nevera i 
microones. Per tant, s’ha de portar: 
 

- Carmanyola amb el dinar 
- Coberts 
- Got 
- Tovalló 
*Tot ha d’anar marcat amb el nom de l’infant. 

 
Cada dia s’ho emportaran a casa per tal de rentar-ho i portar-ho l’endemà. 

 
A més, aquelles famílies que ho desitgin podran disposar de Servei de càtering. Si un infant vol disposar 
del servei de càtering un dia esporàdic, ho haurà de comunicar al monitor/a que hi hagi a la porta 
d’entrada a les 9h del matí. El preu del menú inclou: 
 

- Primer plat 
- Segon plat 
- Postres 
- Pa 
- Vaixella 

 

Tot el material de menjador, tant carmanyola com càtering, només serà manipulat pels monitors i 
monitores que prèviament hauran seguit els protocols de neteja. 
 

Les activitats 
 
PISCINA: 
 
En relació amb la piscina, disposarem de dos dies a la setmana, dimarts i dijous. Així doncs, caldria portar:  
 

- Tovallola 
- Xancles 
- Muda de recanvi 
- Gorra 

*TOT MARCAT AMB EL NOM DE L’INFANT 
 
Tot això haurà d’anar dins d’una motxilla còmode per l’infant. Les famílies haureu de posar crema solar als 
infants                 abans de sortir de casa. 

 
En cas que el vostre fill/a anés a la piscina petita, seria OBLIGATORI l’ús de xancletes lligades per tal 
d’evitar ferides els peus. No es podrien portar bombolletes ni altres materials  flotants. Aquelles famílies 
que ho desitgeu podreu recollir els vostres fills/es a les 12:30h. a la piscina puntuals. 
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DIVENDRES: 

Són els dies d’excursió, en els quals hi ha un bivac (nit de dijous a divendres), l’excursió fora del poble, 
rutes en bicicletes o patinets, gimcanes, etc. Per tant, tots els divendres cal dur la samarreta de l’esplai o 
una samarreta verda. A banda d’això, recomanem portar una cantimplora, una gorra i crema solar posada 
de casa. 
 
Durant els dies de Festa Major, intentarem participar en les activitats organitzades al poble, sempre i quan 
l’equip de monitors/es ho trobin adequat. 
 

BIVAC I SORTIDA:  

El Bivac es realitzarà̀ la nit el dijous de la segona setmana (Bloc 2) i consisteix en quedar-se a dormir al pati 
de l’escola.  

El dijous a les 19:00h. ens trobarem, infants, joves i monitors/es, a l’Escola Renaixença. Allà passarem la 
nit i empalmarem amb el matí següent. Aquelles persones que no vinguin a la dormida, podran venir el 
divendres a la mateixa hora de sempre (8h o 9h).  

Les famílies que necessiteu dur el dinar del divendres ho podeu fer com sempre a les 8 o 9 del matí o el 
dijous a la tarda quan deixeu els vostres fills/es al bivac. Pel bivac, cal portar:  

- Màrfega  
- Sac de dormir 
- Muda de recanvi  
- Samarreta de l’esplai o de color verd  
- Una jaqueta, per si a la nit refresca  
- Llanterna  
- Gorra 
- Pijama  
- Sopar  
- Aigua 

(L’esmorzar de divendres no cal, ja que se’n fa càrrec l’esplai).  

Durant aquella setmana s’enviarà una inscripció específica pel Bivac, que s’haurà d’entregar abans de 
dimecres. Si l’infant no està inscrit la setmana del bivac i està interessat en assistir pot consultar la 
disponibilitat de places als monitors/es. Queden exclosos aquells infants que no estan apuntats cap bloc al 
casal d’estiu 2022.  

 

 

 



INFORMACIÓ CASAL D’ESTIU ANY 2022 

 

 

 

L’excursió fora dels Hostalets es realitzarà̀ el divendres de la tercera setmana (Bloc 3), la sortida serà̀ a les 
9 del matí i la tornada serà a les 17h de la tarda.  

Tots els infants han d’estar a les 9:00h. a l’escola molt puntuals donat que l’autocar surt a les 9:15h. 
Queda pendent concretar el lloc de l’excursió, per tant, a partir de la primera setmana del casal s’entregarà̀ 
i es penjarà al bloc l’autorització. Per tal que totes aquelles famílies que ho desitgin puguin inscriure’s. Cal 
dur:  

- Samarreta verda o la de l’esplai 
- Roba còmode  
- Bambes 
- Gorra 
- Esmorzar 
- Dinar  
- Molta aigua.  

 

Finalment, cal que els infants portin, cada dia,  l’esmorzar, calçat esportiu i adequat, així com roba que es 
pugui embrutar (bata de pintura opcional). A més, per evitar l’ús continuat de les fonts serà necessari que 
portin una cantimplora amb aigua. També, recordar que per evitar conflictes no es poden portar joguines 
de casa.  
 

VOLUNTARIS: 

A l’esplai sempre hi ha moltíssima feina a fer i lloc per tothom, així que qualsevol pare, mare, familiars o 
coneguts dels infants que vulguin col·laborar amb l’esplai d’estiu que es posin en contacte amb nosaltres. 
 
Les tasques poden ser, realitzar proves en alguna gimcana, preparar algun taller (algun pare o mare 
esportista, artista, científic/a...). Sempre amb l’ajut i supervisió dels monitors/es. 

 
En cas de voler més informació podeu contactar amb nosaltres a través del nostre correu:  
estiupifies@hotmail.com 
 
Un cop feta la inscripció s’entén que s’ha acceptat i llegit tota la informació bàsica.

mailto:estiupifies@hotmail.com
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