
NORMATIVA D’INSCRIPCIONS 

A tenir en compte per aquest any: 

 
Aquest any el nombre de places serà limitat, per garantir el metres quadrats per cada 

participant (4m2) segons el que l’espai permeti. L’admissió serà per ordre de 

sol·licitud d’inscripció. 

 
L’entitat es reserva el dret d’anul·lar l’activitat en cas que no hi hagi un mínim de 

participants inscrits. 

 
Queda subjecte a l’equip de monitors/es del Casal la decisió del mínim de 

participants per formar un grup de convivència. Així mateix, cada grup de convivència 

del casal queda subjecte al nombre d’inscrits de la setmana. 

 
A l’hora de fer els grups de convivència es procurarà que siguin equilibrats en funció 

de l’horari escollit i la franja d’edat. També s’intentarà tenir en compte els amics i 

amigues de l’infant, anotats a la fitxa d’inscripció. En qualsevol cas, es tracta d’una 

informació opcional.  

 
● A la fitxa d’inscripció hi constarà un apartat perquè es pugui escriure el nom i 

cognom de dos amics o amigues que també vulguin assistir al casal. 

 

Aquestes dades són a fi de crear els grups de convivència de la manera més 

equitativa possible, tenint en compte les amistats dels infants. Alhora, us recomanem 

que anoteu el nom i cognom dels nens/es demanant prèviament el consentiment a la 

seva respectiva família.  

 
Als infants que no entrin al Casal se’ls farà saber amb antelació, així doncs en cas de 

no informar del contrari, la plaça del participant serà vàlida. En el cas que hi hagi una 

baixa (pels motius que sigui) o anul·lació de plaça, s’oferiran les places vacants a 

infants que no hagin pogut disposar de plaça al Casal per ordre d’inscripció (llista 

d’espera). 

 
Procediment per oferir places vacants: 

- Es farà un màxim de 3 trucades telefòniques per localitzar la família 

corresponent i oferir-li la plaça. En el cas d’existir contestador es deixarà el 

missatge. 

- Hi haurà un termini de 24 hores per respondre l’oferta de la plaça, ja sigui per 

via telefònica o per via correu. 

- Si no s’ha donat cap resposta durant aquest termini, s’entendrà que es 

desestima la plaça i s’iniciarà amb el següent infant/jove de la llista d’espera. 

- En el cas de resposta afirmativa, es formalitzarà la inscripció en el plaç 

màxim d’una setmana. 

 



Per garantir el màxim nombre de places, oferim els casals de La Pinya, Petits Dracs i 

Escàndol en dos espais. 

 
● Es recomana a les famílies que s’apuntin a l’espai més pròxim al seu lloc 

d’habitatge. 

● A la fitxa d’inscripció hi constarà un ordre de prioritats, per tal que 

seleccioneu l’escola que preferiu. 

 

Procediment per l’assignació de places en funció de les prioritats: 

 
1. Començant pel primer inscrit, l’admissió serà per ordre de sol·licitud 

d’inscripció, s’assignaran les places tenint en compte només la primera 

prioritat. D’aquesta manera, per a cada inscrit es comprovarà si hi ha places 

disponibles per a la seva primera opció. En cas que n’hi hagi, se li assignarà 

la plaça al participant, però en cas que ja no quedin places disponibles per a 

la seva primera opció, es quedarà en espera. 

2. Una vegada assignades totes les primeres opcions possibles de tots els 

participants, es procedirà a fer una segona ronda (que, evidentment, 

començarà una altra vegada pel primer inscrit, per respectar l’ordre 

d’inscripcions). Així, en aquesta segona ronda es tindran en compte només 

aquells participants que no hagin obtingut plaça i se’ls assignaran les segones 

opcions sempre i quan hi hagi lloc a l’espai desitjat. 

 
Es respectarà que un infant faci les mateixes setmanes a la mateixa escola, per 

evitar canvis bruscs en relació a monitors/es de referència i amb la relació amb els 

altres companys/es, amb qui ja hagin pogut compartir convivència altres setmanes. 

 
Si una família només vol seleccionar una escola podrà tan sols apuntar una prioritat. 

En aquest cas: 

- Si el participant no aconsegueix plaça a l’escola desitjada quedarà 

automàticament a la llista d’espera. 

- Si després d’haver assignat totes les primeres i segones opcions, en una 

escola queden places vacants, es trucarà a la família per oferir-los la plaça a 

l’escola que no havien seleccionat. 

 
Documentació necessària per la inscripció: 

 
- DNI del menor o la menor si en té (No es necessita fotocòpia). 

- Fotocòpia de la targeta sanitària. 

- Fotocòpia del carnet de vacunes (Actualitzat). 

- Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental (Si s’escau). 

 

A banda d’omplir i signar la inscripció, i portar-ho juntament amb tota la documentació 
necessària el primer dia de casal, també caldrà que presenteu el rebut de pagament i 
la declaració de responsable familiar.  

 

Important! Entregar els papers i la documentació necessària al primer dia de casal, ja 
que sinó l’equip de monitors/es no es podrà fer càrrec de l’infant. 



Mètode d’inscripció: 

 
Telemàtic (Per internet): www.coordinadoradelleure.org de l’1 al 15 de juny. Cal 

imprimir la fitxa i portar-la al primer dia de casal amb tota la documentació 

necessària. 

 
 Extraordinàries (Durant l’estiu): Enviant un correu a coordinadora.casal@gmail.com 

* Es realitzaran inscripcions presencials durant l’estiu a l’Oficina Jove Cal Drac en cas 

que la situació ho permeti.

http://www.coordinadoradelleure.org/
mailto:coordinadora.casal@gmail.com
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