L’organització, els grups i les activitats estaran
condicionades per les restriccions i normatives a
causa de la COVID-19, amb l’objectiu de garantir les
condicions necessàries per a la protecció de la salut
dels infants i de la comunitat.

Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
Unitat d’Infància
Masia Bas
T 972 825 605 · M 625030956
casalila@platjadaro.com

curs
2021
2022
De l’1 d’octubre
al 3 de juny

Casa Lila 2021-2022
De l’1 d’octubre al 3 de juny
Què és?
Un espai lúdic, educatiu i de relació on els infants
aprenen a créixer, a construir, a crear, a compartir, a
relacionar-se...
Què hi trobareu?
Uns espais de joc lliure amb racons de joc simbòlic,
jocs de taula, plàstica, noves tecnologies, contes...
Espais dirigits on es realitzen els deures, jocs esportius,
tallers d’experimentació, educació emocional, activitats
per l’entorn... Acompanyats per monitors i monitores.
Horari
De dilluns a divendres · 16-18.45 h
Es podran escollir els dies de la setmana que més
convingui (hauran de ser fixes durant tot el curs)
Adreçat a infants de 3 a 12 anys (P3 a 6è de Primària)
On ens trobareu?
Platja d’Aro
Masia Bas, Llar d’Infants i altres espais a concretar *
Castell d’Aro
Casa Lila i altres espais a concretar *
* Segons normativa COVID-19

Preus
• 1 dia a la setmana: 31€ per curs
• 2 dies a la setmana: 60€ per curs
• 3 dies a la setmana: 90€ per curs
• 4 dies a la setmana: 119€ per curs
• 5 dies a la setmana: 149€ per curs
Inscripcions · Places limitades
Del 13 al 17 de setembre
Les places s’adjudicaran per ordre de puntuació de les
bases reguladores.
Es poden consultar a http://ciutada.platjadaro.com
En línia
A la seu electrònica de l’Ajuntament, omplint instància
genèrica.
Descarregar a http://ciutada.platjadaro.com inscripció i
normativa, i adjuntar-la amb la documentació requerida,
degudament omplerta i signada.
Presencial
Cal demanar cita prèvia a partir del 6 de setembre
T 972 825 605 · M 625 030 956
casalila@platjadaro.com
Documentació que cal adjuntar:
Targeta sanitària, llibre de vacunes del menor i
documentació acreditativa de les bases reguladores.
Adjudicació de la plaça
Dijous 23 de setembre al correu electrònic de referència

Inscripció Casa Lila Curs 2021-2022
DADES DE L’INFANT
NOM

COGNOMS

DATA NAIXEMENT

EDAT

NOM MARE, PARE O TUTOR/A LEGAL

NOM MARE, PARE O TUTOR/A LEGAL

TELÈFONS

TELÈFONS

ADREÇA

POBLACIÓ

EMAIL

TARGETA SANITÀRIA

ESCOLA

CURS

INSCRIPCIÓ · Horari · 16-19 h
Autoritzo que participi en totes les activitats i sortides de la Casa Lila de Castell-Platja d’Aro, en l’OPCIÓ de

CASTELL D’ARO

PLATJA D’ARO

EMPADRONAT AL MUNICIPI

Quants dies assistirà setmanalment (marqueu el número de dies)

1 DIA

Quins dies de la setmana té disponibles (marqueu els dies)

DILLUNS

2 DIES

3 DIES

DIMARTS

4 DIES
DIMECRES

5 DIES
DIJOUS

DIVENDRES

FITXA SANITÀRIA
AL·LÈRGIES, INTOLERÀNCIES I/O MALALTIES CRÒNIQUES

PREN ALGUN TIPUS DE MEDICACIÓ? QUINA?

PRESENTA UNA NECESSITAT EDUCATIVA ESPECIAL? QUINA?

VOLS QUE EL TEU INFANT FACI ELS DEURES A LA CASA LILA? (A PARTIR DE 1R DE PRIMÀRIA)

DADES INTERÈS I/O OBSERVACIONS QUE CONSIDERI QUE HEM DE SABER

AUTORITZACIÓ MARE, PARE O TUTOR/A LEGAL
Mare, pare o tutor/a legal 			

amb NIF/NIE/Passaport

i correu electrònic				

de forma expressa, inequívoca i informada, en nom propi o com a legal representant de
SÍ autoritzo

NO autoritzo

Que l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro em remeti correus electrònics a l’adreça designada sobre informació o activitats que consideri puguin ser
del meu interés, podent en qualsevol cas revocar aquesta autorització mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a casalila@platjadaro.com
Així mateix, autoritzo a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro per a:
La captació de la meva imatge i de la meva veu (o del menor, en el seu cas)
La posterior difusió d’aquesta imatge al web municipal, xxss, publicacions, exposicions o a qualsevol altre medi per part de l’entitat autoritzada
Tot això, de conformitat amb la Llei Orgànica 1/1982 de Protecció Civil del dret a l’ Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, en relació amb la normativa sobre protecció de dades, autoritzant
a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat “ACTIVITATS-CASA LILA” responsabilitat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, amb la finalitat de gestionar, controlar
i desenvolupar la prestació dels serveis del departament.
Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, excepte les imatges autoritzades i les cessions a d’altres administracions públiques que siguin necessàries per a la correcta gestió i prestació del
serveis. Així mateix, les dades es conservaran sempre que sigui imprescindible o legítim per a la gestió del departament. En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s’hauràn de realitzar a l’ Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro, Cr. Mossen Cinto Verdaguer, 4, CP 17250 Platja d’Aro (Girona). O bé per correu electrònic a casalila@platjadaro.com. S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades a dpd@platjadaro.com.

A

,a

de 2021

Signat pel pare, mare o tutor/a legal

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro · Àrea d’Infància · Casa Lila · T 972 825 605 · casalila@platjadaro.com

Normativa de Règim Intern Casa Lila Curs 2021-2022
1. Les inscripcions seran per ordre de puntuació segons les bases reguladores. Consulta http://ciutada.platjadaro.com
2. El dia 23 de setembre s’informarà per correu electrònic de la confirmació de la plaça. Per tal de formalitzar la
inscripció s’ha de dur a terme el pagament a la Caixa en el termini determinat. En cas contrari la matrícula quedarà
anul·lada.
3. No es retornaran les quotes de la Casa Lila.
4. Les places seran limitades.
5. A més a més de les activitats a dins de les instal·lacions de la Casa Lila puntualment es faran activitats pel municipi:
a la biblioteca, al parc, etc...
6. Des de la Casa Lila:
• No ens farem responsables de la roba o altres objectes que no estiguin marcats amb el nom i cognoms de
l’infant.
• No ens farem responsables dels objectes ni joguines que no hagin demanat els monitors/es.
7. Les sortides i activitats especials no entren dins la quota. Les places seran limitades i per ordre de pagament. En el
cas de que s’hagi fet el pagament i l’infant no assisteixi a la sortida no es retornaran els diners.
8. Des de Casa Lila no s’adiminstrarà cap medicament.
9. Els infants que hagin de marxar sols de la Casa Lila hauran de portar una autorització signada pel pare/mare o
tutor/a legal.
10. Quan la família hagi de recollir l’infant fora de l’horari habitual haurà d’avisar amb antelació al monitor/a.
11. S’haurà d’avisar al monitor/a quan vingui a recollir l’infant una persona diferent a l’habitual.
12. Cal que sigueu puntuals en els horaris d’entrades (16 a 16.15h) i sortides de la Casa Lila (18.45 h) i en les recollides
de les sortides, tallers, activitats,...
13. En el cas de que hi hagi llista d’espera en algun servei i faci 1 mes consecutiu que l’infant ho hagi assistit al servei
sense causa justificada, l’infant serà donat automàticament de baixa del servei.
14. El temps destinat a l’espai de deures serà diàriament de 16.15 a 17.15 h, excepte els dies que es realitza l’activitat
al pavelló i els dies que es fa la sortida. El fet de triar l’opció de fer els deures a la Casa Lila no exempta a la família
d’aquesta responsabilitat.
15. En el cas de que un infant estigui malalt no podrà venir a la Casa Lila i caldrà que la família ens ho comuniqui.
16. En el cas que s’hagi de portar un participant al metge durant l’horari de l’activitat se’n haurà de fer càrrec la família,
excepte en cas d’urgència que es farà el trasllat en ambulància.
Mare, pare o tutor/a legal				
amb la inscripció del meu fill/a a la Casa Lila de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro accepto la normativa detallada anteriorment.
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Signat pel pare, mare o tutor/a legal

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro · Àrea d’Infància · Casa Lila · T 972 825 605 · casalila@platjadaro.com

BASES REGULADORES CASA LILA, CASAL PREJUNIORS I PROGRAMA
ESPORTIU MUNICIPAL INFANTIL:
1. Proximitat del domicili: infants i joves empadronats a Castell d’Aro, Platja
d’Aro i S’Agaró: 40 punts
Documentació acreditativa: DNI de la unitat familiar o el NIE en el cas de persones
estrangeres. L’adreça de l’empadronament i del DNI ha de coincidir.
2. Títol Família nombrosa : 3 punts
- Original i fotocòpia acreditativa del títol de família nombrosa
Documentació acreditativa: Carnet de família nombrosa
3. Família monoparental : 3 punts
- Original i fotocòpia acreditativa del títol de família monoparental
Documentació acreditativa: Carnet de família monoparental
4. Certificat de discapacitat del participant a qui se li reconegui un grau de
discapacitat igual o superior al 33% : 3 punts
Documentació acreditativa: Carnet de discapacitat del participant
5. Certificat de discapacitat d’algun dels progenitors o tutor/a legal: 1 punt
Documentació acreditativa: Carnet de discapacitat pare, mare o tutor/a legal
6. Obligacions laborals dels progenitors o tutors/es legals: Que els 2
progenitors hagin de treballar a la mateixa franja horària i no es puguin
fer càrrec del seu fill/a. I en el cas de les famílies monoparentals hagi de
treballar el pare/mare o tutor/a legal que es fa càrrec de l’infant: 6 punts
En el cas que un dels dos progenitors o tutors/es legals no treballin: 3
punts
Documentació acreditativa: Certificat d’empresa on s’especifiqui horari laboral.
En el cas dels treballadors/es autònoms comprovant bancari.
7. Lloc de treball del pare o mare (un d’ells) dins del municipi de Castell
d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró. 2 punts
- Documentació acreditativa: Contracte laboral o un certificat emès a aquest
efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té
en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia
del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens
d’obligats tributaris (model 036).
8. Ingressos anuals que no superin els següents imports: 5 punts
Nombre de fills/es
Renda màxima de la unitat familiar
1, 2 o 3
36.060’73€
4
42.070’85€
5
48.080’97€
6
54.091’09€
Documentació acreditativa: Renta vigent o autorització per la consulta de
dades fiscals.

9. Que el participant estigui matriculat en un centre de primària o secundària
del municipi de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró: 2 punts
- No cal documentació acreditativa
10. Es garantirà la plaça als infants amb risc social i de vulnerabilitat amb
previ informe social per tal de garantir el principi d’equitat i igualtat
d’oportunitats.
A efectes de barem, només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin
documentalment fins l’últim dia del termini d’inscripció.
L’admissió es farà segons el resultat d’aplicar aquests barems i el llistat
s’ordenarà per la puntuació obtinguda.
Si després de l’ampliació dels criteris de puntuació es dóna una situació d’empat,
l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà amb els següents criteris de
desempat:
11. Haver estat inscrit en la darrera edició en algun dels casals municipals: 1 punt
12. Tenir un germà amb plaça assignada en algun dels serveis que es regulen en
aquestes bases: 1 punt
Els nens/es que figurin a la llista d’admesos i que no tinguin plaça assignada a
l’inici del casal d’estiu formaran part de la llista d’espera, i en el cas de vacants
seran cridats per l’ordre fixat a la llista definitiva.
Totes les persones que sol·licitin la plaça al casal d’estiu fora del període de
preinscripció s’incorporaran a la llista d’espera.
Places:
Casa Lila Castell d’Aro: 40 places diàries
Casa Lila Platja d’Aro: 50 places diàries
Psicomotricitat: 20 places
Escola Preesportiva: 20 places
Escola Esportiva: 20 places

