
 

 

Un cop enviada la inscripció ja tinc la plaça reservada? 

No, al ser un casal amb places limitades no donarem la plaça com acceptada fins que no s’hagi 

rebut el pagament.  

 

Puc demanar beca o ajuda econòmica per afrontar el pagament del casal? 

Enguany el casal no és municipal. Això significa que l’organització del casal recau només a 

Aventura i Lleure El Tercer Element. Com empresa, no oferim beques. Si que tenim informació 

de l’Ajuntament de Llinars del Vallès de que oferirà beques i suport econòmic per poder ajudar 

a afrontar el cost dels casals a les famílies. El procediment d’enguany és que la família haurà 

d’inscriure i pagar l’import integra del casal. I per altra banda, adreçar-se a l’Ajuntament del 

municipi on s’estigui empadronat i tramitar la beca, i en el cas que se us adjudiquin la beca o 

alguna ajuda econòmica serà la pròpia administració pública qui us farà el pagament 

directament a la família. Per més informació l’Ajuntament de Llinars del Vallès ens ha comunicat 

que les famílies interessades en beques i ajuts econòmics us podeu comunicar amb ells a través 

del correu joventut@llinarsdelvalles.cat. 

 

Puc fer una preinscripció mentre espero que l’ajuntament em confirmi si 

tinc beca o ajuda econòmica? 

No, al ser un casal amb places limitades no ens permet fer preserves d’inscripcions. La plaça no 

estarà reservada fins que es faci el pagament del casal. 

 

Podré fer inscripció fora del termini? 

Només en el cas que quedin places disponibles, tot i que a partir del 05/08/20 que ja estarem 

fora de termini, el formulari d’inscripció del web seguirà actiu i s’haurà d’esperar a rebre 

resposta a partir del 24 d’agost on es comunicarà a les famílies la confirmació o no de la plaça 

sol·licitada. Per qualsevol consulta, a partir del dia 07/08/20 fins els 24/08/20 inclòs, us podeu 

adreçar al telèfon fixe de El Tercer Element 938 21 66 7; i a partir del dia 24/08/20 també ho 

podreu fer al correu casal@eltercerelement.com. 
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Podré prorrogar setmanes? 

Només si queden places disponibles, s’haurà de fer la consulta prèvia. Durant les setmanes de 

casal hi haurà un servei de secretaria ubicat a la casa de colònies Mogent, o bé al telèfon o al 

correu del casal. 

En el cas que hi hagi places disponibles, les renovacions de setmanes s’hauran d’avisar com molt 

tard el dimecres anterior, dijous i divendres no acceptarem renovacions per la setmana següent. 

 

Podré contractar el servei extra de menjador el mateix dia? 

Només si queden places disponibles. Per protocol de distanciament entre infants dins el 

menjador tindrem unes places limitades de menjador. En el cas de necessitar el servei extra 

esporàdic s’haurà de passar per secretaria o trucar al telèfon del casal entre les 09h i les 09:30h 

per consultar disponibilitat. Es recomana a les famílies que en el moment de la inscripció ja 

sàpiguen quins dies necessitaran el servei menjador ho marquin al formulari, per una millor 

organització i seguretat del casal i per assegurar-se la plaça. 

 

Puc portar el/la meu/va fill/a al Bon dia (servei d’acollida de matí) sense 

preavís? 

Si, és l’únic servei que es pot utilitzar esporàdicament sense preavís. Per una millor organització  

i seguretat del casal, es prega a aquelles famílies que en el moment de la inscripció ja sàpiguen 

quins dies necessitaran el servei Bon Dia ho marquin al formulari d’inscripció. 

 

Què passa si per l’emergència sanitària s’anul·la el casal? 

Si no es pot realitzar el casal es retornarà el 70% del pagament. El 30% restant serà per cobrir 

les despeses prèvies que genera la preparació d’un esdeveniment com el casal i que haurà fet El 

Tercer Element (compra de samarretes pels infants, de material de higiene, material de les 

activitats o formacions al personal entre d’altres. 

 

 



 

 

Si anul·lo la inscripció se’m retorna els diners? 

S’estudiarà cada cas. Es retornarà fins a un màxim del 70% de la inscripció si és per motius de 

justificables. Sense motiu justificable no es tornarà cap import. 

 

Què passa si un infant/jove presenta simptomatologia relacionada amb la 

Covid? 

Se seguiran els protocols d’aïllament i de seguiment de traçabilitat que estableix el Departament 

de Joventut, encara pendents de desenvolupar. Un cop Salut ens faci arribar les especificacions 

dels protocols les famílies amb fills/es inscrits seran informades. 

 

Quins protocols de higiene i seguretat es seguiran? 

S’aplicarà la normativa de seguretat i higiene especificada en el document de PROCICAT en 

relació als “Criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu 2020”, 

juntament amb el Protocol específic par a casals d’estiu emès per la Direcció General de Joventut 

de la Generalitat de Catalunya. Complirem estrictament amb la normativa i les mesures que 

marca. Tindrem la figura del Responsable d’higiene i seguretat que serà una persona formada 

per dur a terme aquesta tasca en concret i en exclusiva. A part, mantindrem una estricte i regular 

neteja d’espais comuns com el cas del lavabos.  

 

He perdut el llibre de vacunes i/o la targeta sanitària, què puc fer? 

Serem molt estrictes amb totes les mesures de higiene i seguretat que ens venen marcades des 

del Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya. No acceptarem cap infant/jove al 

casal que li falti alguna de la documentació especificada al formulari d’inscripció. En el cas de 

llibres de vacunes i targetes sanitàries us podeu adreçar al vostre Centre d’Atenció Primària on 

us en faran un duplicat. 

 

 

 



 

 

Hi haurà piscina? 

Els infants de P3/P4/P5 gaudiran d’activitats d’aigua i d’una piscina de petites dimensions 

desmuntable que no els cobrirà en cap cas, per tant, no caldrà portin bombolletes o altres 

mecanismes de seguretat. 

A partir de 1r de Primària es podrà accedir de la piscina de que disposa la instal·lació. La part 

menys fonda de la piscina té un metre de profunditat i la més fonda en té dos. Es delimitarà 

corresponentment la piscina segons l’edat. Aquells infants/joves que necessitin l’ajuda de 

bombolletes o similars l’hauran de portar cada dia de casa.  

Per assegurar el distanciament de 2 metres, la piscina només podrà ocupar un 30% del seu 

aforament. Així doncs, respectarem aquest aforament i anirem fent torns de piscina. 

 

Com es farà l’arribada i la recollida dels infants? 

S’especificarà amb detall més endavant però la Casa de Colònies Mogent disposa d’una gran 

zona d’aparcament i d’unes grans instal·lacions per poder realitzar aquest procés seguint les 

mesures de seguretat marcades. Es detallarà informació en properes publicacions. 

 

 

Moltes gràcies per la confiança ! 

 

 

 

 

 

 


