
CASAL D’ESTIU 2022
27 de juny al 29 de juliol

Districte
de Gràcia

Amb la col·laboració de :
Més informació a  

info@lesguardcoop.cat
lesguardcoop.cat

Atenció
telefònica

de 9.00 a 18.00 

Període
d’inscripció

 

Del 23 d’abril 
al 20 de maig

 
 

623 045 625
Divendres de 16.15 a 18 h

a l’escola.

Online: www.lesguardcoop.cat

Inscripció



CASAL D'ESTIU
DEIXEM PETJADA

Aquest casal d’estiu volem obrir els ulls al món. 
De la mà de l’Aimar i l’Artis viatjarem a cinc ecosistemes que la
Terra ens ofereix. Un equip d’expertes aportarà, setmana rere
setmana, els seus coneixements i punts de vista per a poder
aproximar-nos a la flora i la fauna, a les relacions de cooperació
que s’estableixen entre els éssers que els habiten i a les
característiques de cada paisatge. 
Ens acompanyeu en aquest viatge?
 

Torns i sortides

MUNTANYA   
dels pics a les coves 

dic - Ponts i tirolines al Bosc vertical 
de Mataró 

div - piscina/platja

MAR   
sobre i sota les onades

dic - visita guiada i gimcana al CRAM
div - piscina/platja 

CIUTAT   
quant coneixem casa nostra? 

dic - cursa d’orientació i jocs de rol 
al Castell de Montjuïc

div - piscina/platja

SELVA   
multitud de colors i olors

dic - exploració i taller al bosc
inundat del Cosmocaixa

div - piscina/platja

del 27 de juny al 1 de juliol
 

del 4 al 8 de juliol
 

del 11 al 15 de juliol
 

del 18 al 22 de juliol
 

del 25 al 29 de juliol
 

DESERT   
no ho sembla però és ple de vida

dic - Tallers d’artesania al
Poble Espanyol 

div - piscina/platja

L'exploradora Ramona, viatgera jubilada de
cames fortes, ens ensenyarà camins i ens
animarà a recórrer, amb els peus i amb els ulls
cada racó.

Alain, artista multi-indisciplinat
que ens donarà eines i ales per a
sentir el que aprenem i expressar-
ho com desitgem.

L’interès, la curiositat i
el desig per conèixer
no tenen límits! Aquest
equip serà liderat per
l'Aimar, que vetlla per a
que cada experta
pugui aportar el millor
del seu àmbit.

La biòloga Nadima ens acompanyarà per
a descobrir juntes cada ésser que habita
els territoris, les seves necessitats i els
seus costums.

L'Artis, el camaleó, la seva mirada perifèrica ens
acompanyarà tot el viatge i ens ensenyarà les
millors estratègies de canvi adaptatiu.



  15€/set

Mitjançant transferència bancària a: (posar nom i cognoms infant)

                   ES52 3058 0523 0827 2002 4281
 

INFORMACIÓ
TÈCNICA
PREUS I TORNS

 132 €Del  27 a l' 1 de juliol 

Del 4 al 8 de juliol 132 €

De l'11 al 15 de juliol  132 €

Del 18 al 22 de juliol  132 €

Del 25 al 29 de juliol  132 €

 95,80 €Del  27 a l' 1 de juliol 

Del 4 al 8 de juliol  95.80 €

De l'11 al 15 de juliol 95,80 €

Del 18 al 22 de juliol  95,80 €

Del 25 al 29 de juliol  95,80 €

Mitjà de pagament

Jornada completa

Mitja jornada

De dll a dv de 9.00 a 17.00

Dll, dm i dj de 9.00 a 13.00
Dc i dv de 9.00 a 17.00

Acollida de matí

  4€/diaACOLLIDA MATINAL ESPORÀDICA

ACOLLIDA MATINAL SETMANAL



Totes aquelles persones que tinguin
menys de 10.000 € "d'ingressos nets"
anuals declarats.  Per calcular-ho cal 
 dividir els ingressos anuals declarats
entre el nombre de membres de la
unitat familiar. L'accés als trams
d'ajuts (del 90%, 60% o 30%) anirà en
funció de la renda personal anual de la
família: 

Qui ho pot sol·licitar? 

INFORMACIÓ
TÈCNICA
BEQUES

Procés de sol·licitud

Amb el codi IDALU i el codi
d'activitat podreu iniciar la

sol·licitud de la beca al
portal de tràmits de

l'ajuntament. 

Fer la inscripció a l'activitat a través
de la pàgina web de l'Esguard:

www.lesguardcoop.cat. 

En el moment de la inscripció a
l'activitat demanarà el codi IDALU*

de l'infant. 

*CODI IDALU - és el codi
d'identificació de l'alumne

que el consorci genera per a
cada infant. El podreu trobar
a la matrícula de l'escola, als
informes o bé demanar-ho a

l'escola. 

Un cop s'hagi finalitzat la inscripció
rebreu un codi en les properes 24
hores, al vostre correu electrònic,
generat per l'ajuntament però que

us proporcionarà L'esguard. És
important que hagueu introduït

l'IDALU. Sense aquest, no podreu fer
la sol·licitud de beca.  

QUAN? Del 23 d'abril al 20 de maig 

Recordem que només
s'atorguen un  màxim de 

2 torns per infant

ON?  https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca

 90%De 0 a 7.000 €: 

De 7.000,01 € a 9.000 €:  60%

De 9.000,01 a 10.000 €:  30%

Les persones que sol·liciteu
beca no cal fer pagament
de l'activitat fins que no
surti la resolució
d'aquesta. És a dir a partir
del 31 de maig quan
rebrem via SMS, o bé
consultant a
info@lesguardcoop.cat,
quin import correpon. 



       Autorització de l'adult              
 degudament signada i omplerta.
       El vostre NIF o NIE. 
       La targeta del Catsalut de l'infant
a mà (haureu de fer una fotografia i
penjar-la). 
       El carnet de vacunes de l'infant
(haureu de fer fotografia i penjar-lo). 

Documentació
necessària: 

INFORMACIÓ
TÈCNICA
LES INSCRIPCIONS

Dues tipologies de
pagament

QUAN? Del 23 d'abril al 20 de maig 

Fer el pagament del total de
l’import en el moment de la
inscripció. Mai el pagament
únic es pot fer un cop hagi

acabat el procés d’inscripció.

Fraccionat

Únic

ON?  al web   lesguardcoop.cat

Abans del dia 13 de juny ha d’estar pagat el
100% del casal, sinó no es reservarà la plaça. 
En el cas de sol·licitud de beca: cal fer el
pagament total del casal un cop surti la
resolució de la sol·licitud, és a dir a partir del
dia 31 de maig i amb el termini del 13 de juny. 
Per realitzar el pagament, cal fer-ho
mitjançant transferència bancària als
números de compte corrent que trobareu a
l'aplicatiu. 

Pagament

Del 23 d’abril al 20 de maig: ES POT anul·lar
voluntàriament la inscripció del casal d’estiu,
amb dret a retorn del 50 % de l’import
abonat. Si finalitza el període de pagament
(13 de juny) i no s’ha abonat cap import,
entendrem que es renuncia a la plaça pel
casal d’estiu.

Del 21 de maig al 13 de juny (un cop finalitzat
el període d’inscripcions). L’anul·lació del casal
per causes injustificades, comporta la pèrdua
de plaça i només es reintegrarà el 50% del
que s’hagi abonat fins al moment. En el cas
que posteriorment es vulgui tornar a realitzar
una nova inscripció, cal adreçar-se a la
coordinació del centre i per entrar a la llista
d’espera.
L’anul·lació del casal per causes justificades
(malaltia acreditada amb certificat mèdic), ES
POT anul·lar i recuperar el 70% de l’import
que s’hagi abonat fins al moment.

Política d'anul·lacions
 i  retorns

Durant el casal: 
Per causes injustificades: no es retorna
l’import abonat fins al moment i per tant,
es perd la plaça. Per causes justificades
(malaltia acreditada amb certificat mèdic i
covid), ES POT anul·lar i recuperar el 70%
de l’import que s’hagi abonat i no gaudit
del casal d’estiu.
En cas que s'hagi de tancar un grup per
covid i no es pugui oferir l'activitat per un
grup en concret es farà el retorn del
100% de l'import del casal restant 3,00 €
de gestions bancàries. 

En el moment de realitzar la inscripció.El 50% del total

El 50% restant Abans del 13 de juny

Del 13 de juny al 29 de juny (15 dies abans
que comenci el casal d’estiu i durant el casal
d’estiu). Per causes injustificades: no es
retorna l’import abonat fins al moment i
per tant, es perd la plaça. Per causes
justificades (malaltia acreditada amb
certificat mèdic), ES POT anul·lar i
recuperar el 70% de l’import que s’hagi
abonat i no gaudit del casal d’estiu.


