
 

CASAL D’ESTIU 2020. COM FER LA INSCRIPCIÓ  
 

Pas 1 
Accediu a l’apartat de Serveis i Tràmits d’Educació de www.ajmalgrat.cat 
 
Pas 2 
Descarregueu-vos el model d’inscripció o ompliu-lo en línia amb les dades de l’infant o 
adolescent.  
 
Pas 3  

Opció 1 
Si teniu certificat digital, descarregueu el document pdf, signeu-lo digitalment i 
guardeu-lo amb un nom fàcil de reconèixer.  

 
Opció 2 
Si no teniu certificat digital, imprimiu el document omplert i signeu-lo 
manualment. A continuació escanegeu-lo i guardeu-lo amb un nom fàcil de 
reconèixer. 

 
Pas 4 
Envieu un correu electrònic a casal@ajmalgrat.cat amb la fitxa d’inscripció signada i la 
documentació adjunta necessària: 
 

 targeta sanitària de l’infant o jove (pdf, jpg, doc, docx, png, gif)  

 per a places d’atenció individualitzades, el certificat emès pel Centre d’Atenció 
al Discapacitat (CAD) del Departament d’Acció Social, o bé informe de l’EAP en 
el qual s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’infant presenti algun tipus 
de discapacitat i/o requereixi d’alguna mesura d’atenció especial. 

 
Pas 5 
Rebreu un correu de casal@ajmalgrat.cat amb el resguard d’inscripció que inclourà el 
número assignat a aquesta. 
 
Pas 6 
En cas de voler sol·licitar ajut pel Casal d’Estiu per situació de vulnerabilitat a causa de 
la COVID-19, haureu de fer el tràmit a part.  
 
Podeu consultar més informació a www.ajmalgrat.cat   
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Pas 7 
El dia 11 de juny es publicarà la llista de persones admeses. En cas de més demanda que 
oferta, el llistat inclourà el número de sol·licitud de cada inscripció i la puntuació 
obtinguda segons els barems de puntuació.  
 
Pas 8 
Un cop confirmada la inscripció, rebreu un correu electrònic a l’adreça de contacte amb 
el rebut de pagament per confirmar la plaça. Teniu de termini per fer el pagament fins 
el dia 15 de juny. 
 

 

 
  



 

FAQ (Preguntes freqüents) 
 

Benvinguts i benvingudes a les inscripcions en línia del Casal d’Estiu Municipal 2020. 
A continuació trobareu una sèrie de preguntes i respostes que us poden ajudar per 
realitzar la inscripció. 
Si teniu algun dubte podeu posar-vos en contacte amb l’Àrea de Serveis Personals al 
telèfon 93.761.43.86 o a través de casal@ajmalgrat.cat. 
 

 Quins serveis s’ofereixen al Casal d’Estiu 2020? 
En l’edició d’enguany, i donada la situació de pandèmia, el Casal d’Estiu oferirà 
el servei de matí, de 9 h a 13 h, i tarda, de 15 h a 19 h. La diferència amb altres 
edicions és que no es podrà oferir servei d’acollida matinal ni menjador i els 
infants i adolescents només podran participar en una de les dues franges (matí 
o tarda). 

 

 Quin és el termini per realitzar la inscripció? 
El termini per realitzar-la està comprès entre els dies 1 i 5 de juny de 2020.  
 

 Qui pot realitzar les inscripcions en línia?  
Cal que realitzi les inscripcions el pare, la mare, el tutor o la tutora legal. 

 

 Com ho haig de fer si vull inscriure més d’un fill/filla? 
Haureu de realitzar tantes inscripcions com infants i joves vulgueu inscriure. 
Podeu enviar més d’una inscripció en un mateix correu electrònic. 

 

 Haig d’adjuntar algun document? 
Sí, a part de la fitxa d’inscripció, caldrà que adjunteu la targeta sanitària de 
l’infant o jove. Aquest document haurà d’estar en format pdf, jpg, doc, docx, png 
o gif. 
Per a les places d’atenció individualitzada, també caldrà adjuntar un certificat del 
CAD o informe de l’EAP. 

 

 Puc modificar la inscripció, un cop feta? 
Sí, podreu realitzar modificacions de la preinscripció enviant un correu electrònic 
a casal@ajmalgrat.cat durant el termini d’inscripció.   

 

 Quan sabré si l’infant o jove ha sigut admès o admesa? 
El dia 11 de juny es publicarà la llista d’admesos i admeses. 

 

 Com fer el pagament? 
El pagament es pot fer en qualsevol caixer automàtic amb el codi de barres rebut 
per correu electrònic. A més, els usuaris de CaixaBank, Banc Sabadell, BBVA i 
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Bankia, poden fer el pagament a través dels serveis de banca online de cada 
entitat bancària.  
 
El termini de pagament finalitza el 15 de juny. 

 

 Què passa si no faig el pagament correctament? 
En cas de no efectuar el pagament correctament o fer-lo fora de termini, la 
inscripció es considerarà no vàlida i quedarà anul·lada. En cas d’incidència en el 
pagament entre els dies 11 i 15 de juny, aquesta es pot notificar al correu 
casal@ajmalgrat.cat. 
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