
Benvolgudes famílies! 

 

Ens posem en contacte amb vosaltres per fer-vos arribar la informació de les activitats d’estiu 

que estem preparant a l’escola. 

 

Les inscripcions les podreu realitzar del 8 Al 14 de juny seguint les instruccions que trobareu en 

el document adjunt. Aquest estiu tot serà una mica diferent tenint en compte les circumstàncies 

que estem vivint actualment. Tot i així, des del MEV garantim complir amb totes les normatives 

aprovades pel PROCICAT per tal de garantir les condicions higièniques i sanitàries necessàries 

perquè el casal sigui el més segur possible. 

 

Justament per tot el que estem vivint, aquest any des de l’organització hem decidit fer alguns 

canvis i ens hem vist obligats a fer alguns canvis en les activitats extraordinàries que oferíem fins 

ara. Així doncs, aquest estiu no anirem a la piscina, no farem excursions que impliquin agafar un 

autocar ni podrem portar a terme la festa de final de casal. Per tal de compensar aquests canvis 

farem una excursió setmanal de tot el dia per un entorn proper i el que si podem mantenir, pel 

moment, és l’acampada a l’escola.   

 

Els casals podran començar en les dates indicades sempre i quan entrem a la fase 3 de la 

desescalada. En el cas que no passem a la fase 3 quan està previst ens veurem obligats a esperar-

nos al inici d’aquesta fase per poder començar les activitats. 

 

En qualsevol cas, un cop fetes les inscripcions i, abans d’iniciar els casals us farem arribar un 

correu amb les indicacions que creiem pertinents. De la mateixa manera, qualsevol dubte que 

tingueu a partir d’ara ens podeu escriure al mail que apareix en el document adjunt per tal de 

poder donar-vos resposta. Us recordem que el telèfon de contacte que apareix en el document 

no estarà operatiu fins a l’inici del casal.  

 

Per tal de realitzar les inscripcions heu de seguir els següents passo: 

1. Introdueix el següent link:  https://app.mev.cat/inscripcions/no-entity 

2. Tria la opció: casals 

3. Entra a la opció “crear usuari” i vincules un correu electrònic i una contrasenya per poder 

crear l’usuari. Amb cada usuari pots inscriure tants fills/es com tinguis.  

4. Introduir el codi del vostre centre: 11SET20 

5. Complimentar la inscripció de cada infant. A la mateixa inscripció haurem de posar tota 

la informació del infant i del/la pare/mare/tutor-a legal, les dates i horaris en els que 

voleu inscriure als infants, penjar la foto de la targeta sanitària i de la cartilla de 

vacunació, validar les autoritzacions i la carta de responsabilitat que ens ha entregat la 

generalitat i que és d’obligatori compliment i acceptació per tal que pugueu fer ús del 

casal. A més, també teniu les instruccions i documentació per poder sol·licitar les 

beques que oferim tots els anys des del MEV. 

https://app.mev.cat/inscripcions/no-entity


6. Formalitzar la inscripció amb l’últim pas: Pagament amb targeta de crèdit. 

7. Per últim, us arribarà un correu de confirmació de la inscripció. En aquest també tindreu 

la informació necessària per descarregar-vos l’APP del casal.  

 

Per últim, des del MEV us volem agrair la vostra confiança un any més en els nostres serveis. 

Sabem que es tracta d’un estiu d’incertesa i pors però confiem que el casal d’estiu pugui ser el 

primer contacte dels infants amb el món exterior i amb altres infants i que això els doni la 

oportunitat de poder gaudir d’unes setmanes de diversió i esbarjo desprès de tantes setmanes 

de confinament. 

 

Atentament, 

L’equip del Moviment d’Esplai del Vallès. 


