
DEL 28 DE JUNY AL 13 D'AGOST
PUIG-REIG

CASAL D'ESTIU
CQUIE 2021



del 28 de juny al 13 d'agost*
*Les dues primeres setmanes d'agost només es faran en cas que hi hagi prou demanda
(mínim 20 participants). Aquests podran estar barrejats en grups de diferent edat.

activitats de 9h a 13:30h

acollida matinal de 8h a 9h 
servei de menjador amb

tupper de 13:30h a 15h

a més oferim: 



Recuperem
activitats!
ACAMPADES I BIVACS
EXCURSIONS FORA DEL POBLE 
ACOLLIDA MATINAL (8H-9H)
MENJADOR AMB TUPPER (13:30H A 15H)

TRAVESSA SUPERS I XXL
COLÒNIES 
PISCINA MUNICIPAL 

Cada família portarà el tupper de casa amb el dinar preparat. 
El guardarem a la navera fins a l'hora de dinar.



MESURES COVID-19
Grups de convivència de màxim 24 participants.
Cada grup de convivència tindrà un punt de trobada on es deixaran i es vindran a
buscar els participants cada dia. NO ens trobarem tots junts a la plaça com altres
anys. 
Cada matí la família haurà de prendre la temperatura al participant i informar-ne al
monitor de referència del seu grup de convivència. No podrà participar al casal si té
febre (37,3ºC) o presenta símptomes.
En cas de detectar símptomes s'aplicarà un protocol de confinament.
Hi haurà un protocol d'higiene general (punts de rentat de mans, gel
hidroalcohòlic,...)i un protocol de neteja d'espais i material coordinat pel
Responsable de seguretat i higiene.
L'ús de mascareta és obligatori per tots els participants de 6 anys o més. 



Requisits generals dels participants

Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós*.
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatibleen els 14 dies anteriors.
Calendari vacunal actualitzat* (exceptuant vacunacions posposades pel període
deconfinament). Requisit per a la inscripció.
En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que sigui valorada
pelsserveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats
tipusd’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

*Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores enel cas de
simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.
*En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15
dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.

Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per preservar la salut
del grup, com poden ser:



Inscripció
ONLINE DE L'1 AL 16 DE JUNY

LOCAL CQUIE 10 DE JUNY DE 18H A 21H (ABELLES 30, PUIG-REIG) 

Link inscripció online: https://forms.gle/J4BMkow7CSjQcwbb8
Caldrà pagar a través de transferència: ES52 0081 1868 6700 0100 5508 (Banc
Sabadell) o en efectiu el dia de la inscripció al local del Cquie (10 de juny) 
No acceptarem cap inscripció fora de termini.
Documents necessàris: inscripció online emplenada o full d'inscripció en paper,
declaració responsable COVID-19, justificant de pagament, fotocòpia targeta
sanitària i carnet de vacunes.
Si teniu qualsevol dubte, abans de fer la inscripció, contacteu-nos!

https://forms.gle/J4BMkow7CSjQcwbb8


Preus casal
1 SETMANA = 50€
2 SETMANES = 100€
3 SETMANES = 140€
4 SETMANES = 170€
5 SETMANES = 190€
6 SETMANES = 210€
7 SETMANES = 230€

*No han de pagar aquest import els socis de
la piscina municipal i els menors de 4 anys.
Els no socis hauràn d'abonar a finals de
setmana el cost en efectiu al monitor/a. 

PREU PISCINA = 1€/DIA*

10% de descompte a
germans (s’aplica al
preu menor).



Preus acollida
matinal 
(8h-9h)
1 DIA = 3€
1 SETMANA = 7€
2 SETMANES = 14€
3 SETMANES = 21€
4 SETMANES = 28€
5 SETMANES = 35€
6 SETMANES = 42€
7 SETMANES = 49€

10% de descompte a germans
(s’aplica al preu menor).

Preus
menjador 
(13:30h-15h)
1 DIA = 5€
1 SETMANA = 12€
2 SETMANES = 24€
3 SETMANES = 36€
4 SETMANES = 42€
5 SETMANES = 60€
6 SETMANES = 72€
7 SETMANES = 84€

10% de descompte a germans
(s’aplica al preu menor).



Assegurança
 

Tots els participants del casal cal que es facin socis del CQUIE. Es domicilia una
quota d’uns 15€/any que serveix com a assegurança per a la realització de les
activitats.
Podeu donar-vos d'alta a través del web: https://www.cquie.cat/fes-te-soci/ o
descarrant-vos aquest document i enviar-nos-el emplenat a
esplaicquie@gmail.com:
https://drive.google.com/file/d/1f0wy63XOU6hGizewUUUdXzB01diW2JiV/view?
usp=sharing

Piscina
Estem pendents de la normativa d'ús de les piscines municipals. Esperem poder-
hi anar diàriament com altres anys. Si no, ens organitzarem en grups per dies i
torns per tal de no ocupar tota la piscina i que altres usuaris hi puguin accedir.

https://www.cquie.cat/fes-te-soci/


CONTACTA'NS
ESTEM A LA VOSTRA
DISPOSICIÓ!

XARXES SOCIALS

instagram: @esplaicquie
facebook: Esplai Cquie

TELÈFONS

Clàudia Lladó: 644249368
Mireia Picas: 685154891 
Queralt Pons: 686701378

EMAIL

esplaicquie@gmail.com


