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INFORMACIÓ ESTIU IDEAT 2021 
Amposta 

 

Les activitats d’estiu suposen una gran oportunitat per a nens, nenes i adolescents de 
gaudir d’un lleure de qualitat. 
 
El  casal ESTIU IDEAT està adreçat a infants de grups d’edat d’entre P2 i 4t d’ESO, per 
tal de que els permeten seguir adquirint competències i habilitats en un marc distès i 
amb la possibilitat de dur a terme activitats complementàries a les que realitzen en 
període lectiu. 
 
A través del joc i d’altres propostes educatives es treballen valors fonamentals com la 
solidaritat i la igualtat entre d’altres, i es poden reforçar hàbits i conductes 
saludables. 

 
Infants i adolescents representen un grup de baix risc per la COVID-19. Per aquest 
motiu, s’ha considerat el gran  valor  educatiu  de  les  activitats  d’estiu  i  seguirem  una  
sèrie  de  recomanacions  amb  l’objectiu  de minimitzar el risc de contagi entre infants, 
adolescents i monitors/es.  
 
Sempre que sigui possible, es prioritzarà que les activitats es duguin a terme a l’aire 
lliure o al pati.  
 
Manualitats, excursions, gimcanes temàtiques, activitats aquàtiques, jocs a la natura, 
dinàmiques esportives i jocs tradicionals són algunes de les activitats que realitzarem 
 

Localització 
 
El casal de lleure ESTIU IDEAT es realitzarà al Centre IDEAT i espais alternatius, com La 
Masia IDEAT i l’entorn natural del que disposem. En breus sabrem si disposem també 
d’algun espai municipal. Tots els grups de convivència, tindran el seu propi espai i 
materials per tal d’evitar riscos de contagis.  

 
Destinataris 

 
El casal ESTIU IDEAT està destina a infant de P3 a 6è. Per a ESO consultar. 
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Torns i dates 
 

1r torn Del 28 de juny al 2 de juliol 6è torn Del 2 al 6 d’agost 

2n torn Del 5 al 9 de juliol 7è torn Del 9 al 13 d’agost 

3r torn Del 12 al 16 de juliol 8è torn Del 16 al 20 d’agost 

4t torn Del 19 al 23 de juliol 9è torn Del 23 al 27 d’agost 

5è torn Del 26 al 30 de juliol 10è torn Del 30 d’agost al 3 de setembre 

 11è torn Del 6 al 10 de setembre 
Pack 1,  torns 1      Pack 2, torns 2-3-4-5     Pack 3, torns 6-7-8-9        Pack 4, torns 10-11 

Per les recomanacions sanitàries, aquest estiu recomanem matricular per packs 
 
 

Horaris i preus 
 

Horari Preu Preu amb 
descompte* 

De 9:00 a 13:00h en pack 50€ torn 45€ torn 

De 15:00 a 18:00h en pack 40€ torn 35€ torn 

Menjador 13:00 a 15:00h  amb dinar inclòs en pack 35€ torn 30€ torn 

Dinar esporàdic i acollida de 13:00 a 15:00h 8€ dia 

Acollides matinals o tarda 2€ per hora i dia 

Setmanes soltes ( si hi ha disponibilitat ) 80€ matí / 60€ tarda 

Dues setmanes seguides  ( si hi ha disponibilitat ) 120€ matí /  90€ tarda 

Possibilitat d’acollida  matinal de 8 a 9  i acollida tarda de 18 a 19, segons disponibilitat. 
 

*S’aplicarà un descompte als participants i germans/es del curs escolar  
( Anglès, suport acadèmic i psicològic, Robòtica i Taller creatiu, del centre d’Amposta ) 

 
*S’aplicarà un descompte als participants i germans/es dels serveis de LLEURE  

( Estiu IDEAT 2020, Campus Nadal 2020, Campus Pasqua 2021 ) 
 

Els descomptes no són acumulables 
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Reserva i matrícula 
 
Inscripcions a partir del dia 17/05. En el moment de la reserva s’hauran d’abonar 50€ en 
efectiu. Un cop presentada tota la documentació, segons la normativa vigent, serà 
formalitzada la matrícula. La resta de l’import dels serveis contractats s’haurà de satisfer 
abans de consumir-los:  
 

-Pack 1, abans del dia 25/06 
-Pack 2, abans del dia 02/07 

-Pack 3, abans del dia 02/08 
-Pack 4, abans del dia 30/08 

 
S’ha de presentar: Imprès Matrícula; foto petita; TIS participant; DNI participant, si en té; 

Carnet de Vacunes i DNI del representant legal. 
 

No es podrà consumir un servei sense haver-lo satisfet econòmicament. 
 
 

Servei de menjador 
 
 
Els àpats i els dinars es cuinen amb un càtering casolà. Hi ha disponibilitat de menús 
específics segons necessitat. Per a ús esporàdic del servei de menjador, cal comunicar-ho 
a les 9:00 del matí del mateix dia al propi centre, es pagaran al cap de la setmana. Per 
necessitats especials alimentàries fora dels nostres menús, consulteu-nos. 
 

 
Condicions per als participants 

 
-Durant el període d’inscripció s’haurà d’abonar el total de setmanes contractades 
juntament amb la documentació que marca el reglament de lleure i les mesures 
excepcionals del sanitat pública. 
 
-A causa de les recomanacions sanitàries, per matricular setmanes soltes s’haurà de 
consultar. En cas de no arribar al mínim d’inscripcions, s’anul·larà el casal retornant el 100% 
de les matrícules. 
 
-Els infants s’organitzaran el grups de convivència de 10 participants com a màxim i mínim 7 
participants, amb un monitor/a de referència. En casos que l’activitat ho requereixi tindran 
el suport d’un monitor especialitzat. 
 
-Si la persona inscrita es dóna de baixa un cop iniciada l’activitat, no es retornarà 
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l’import de la matrícula. En cas de malaltia o de força major, es retornarà el 80% dels 
dies que li queden per gaudir del torn matriculat. 
 
-El participant haurà de portar sempre una mascareta a la motxilla, amb el seu nom. 

 
 

Condicions per a IDEAT 
 
-IDEAT – Centre de Recursos es farà càrrec de: 

 
-Complir els ràtios en referència a monitors/es i directors/es així com de tot el marc 
legal d’activitats de Lleure amb infants menors de 18 anys. Notificació i 
responsabilitat de l’activitat al departament de JOVENTUT de la Generalitat, així 
com de totes les inspeccions que hi hagin. 
 
-Contractació d’assegurances de Responsabilitat Civil i d’Accidents de tots els 
participants. 
 
-Disseny, redacció i aplicació dels Protocols de Seguretat i Higiene del COVID-19, 
així com de Seguretat Alimentària i Manipulació d’aliments i Pla de Seguretat i 
Evacuació i Protocol específic sobre l’ús i la desinfecció d’espais, aules, 
materials i magatzems.  
 
-Gestió íntegra de l’apartat administratiu i econòmic de l’activitat. 
 
-Desinfecció dels espais utilitzats segons les recomanacions sanitàries. 
 
-Transmetre a les famílies les programacions setmanals. 
 
-Vetllar pel benestar de tots i cadascun dels infants. 
 
-Promocionar el compliment de les mesures de prevenció i contagis. 
 
-Acompanyar emocionalment als infants i famílies davant la situació que vivim. 
 
-Adequar les activitats per a que siguin a l’aire lliure per tal de fomentar el 
distanciament social. 
 
-Fomentar el rentat sistemàtic de mans. 
 
-Proporcionar EPIS necessaris per als monitors i monitores. 
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-Disposar de mascaretes suficients per donar als infants en cas de que no portin la 
seva. 
 
-Realitzar les comprovacions de símptomes necessàries abans d’entrar al recinte de 
l’activitat. 
 
-Evitar l’ús de transport públic. 
 
-Disposar a tots els espais del centre i les excursions, gel higienitzant per als infants i 
professionals. 
 
 
Restem a la seva disposició per qualsevol consulta. 
 Equip #somideat. 
 
 
    Amposta, 10 de maig de 2021. 
 
 

 


