INSCRIPCIONS
Casaliu / Casalet / Casal:
Empadronats a l’Escala: del 15 al 19 de maig de 17h. a 19:30h.
No empadronats a l’Escala: del 29 de maig al 2 de juny de 9h a 13h
Lloc: Tercer pis de Can Masset.
Mati Esportiu; Empadronats a l’Escala: del 22 al 26 de maig,
de 17h a 19:30h
Mati Esportiu: No empadronats a l’Escala: del 29 de maig al 2 de juny de
9h a 13h
Lloc: Tercer pis de Can Masset.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:
- Fotocòpia de la Targeta de la Seguretat Social o Mútua.
- Fotocòpia del llibre de vacunes.
- Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor i una foto del nen/a.
- Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental
- Fotocòpia de la declaració de la renda de l’any 2016 (només per a
famílies nombroses o monoparentals).
*No s'acceptarà la inscripció si falta alguna de la documentació que es
demana.

PREUS
MATINS ESPORTIUS (de 6 a 14 anys): De 9h a 13h
EMPADRONATS
NO EMPADRONATS
1 MES: 133€
144€
½ MES: 75€
79€
1MES i 1/2 :208€
223€
2 MESOS: 267€
287€
(Places limitades a 100 inscripcions )
CASALET I CASAL (de 3 a 14 anys):
JORNADA COMPLERTA (de 9h a 13h i de 15h a 19h)
EMPADRONATS
NO EMPADRONATS
1 MES: 160€
168€
½ MES: 80€
84€
1MES i 1/2 :240€
252€
2MESOS: 300€
315€

MITJA JORNADA (matí o tarda)
EMPADRONATS
NO EMPADRONATS
1 MES: 106€
114€
PAGAMENT:
½ MES: 60€
63€
Podrà realitzar-se en dos modalitats:
1MES i 1/2 :166€
177€
1. Integra: Per tal de fer el pagament cal recollir el document de pagament
2
MESOS:
211€
227€
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) l’endemà de la inscripció. Amb la
liquidació haurà de dirigir-se a l’oficina del Banc Sabadell per tal de fer (Places limitades a 150 inscripcions )
efectiu l’import. El termini màxim per a realitzar el pagament serà de 3
dies.
2. Fraccionada: Els pagaments fraccionats autoritzats es realitzaran en 3
terminis: inscripció, 1 de juliol i 1 d’agost. El pagament de la quantitat
d’inscripció es pagarà tal com consta al paràgraf anterior. Les mensualitats
de juliol i agost es cobraran mitjançant domiciliació bancària, per tant el
dia de la inscripció hauran de portar el número de compte corrent i omplir
el full de domiciliació bancària.

C.I.M.

2017

CASAL INTEGRAT MUNICIPAL D’ESTIU
CASAL, CASALET I MATI ESPORTIU JULIOL I AGOST
CASALIU (DEL 26 DE JULIOL AL 31 D’ AGOST)

INSCRIPCIONS
LLOC: TERCER PIS DE CAN MASSET.
CASAL/CASALET I CASALIU: EMPADRONATS
Del dilluns 15 al divendres 19 de maig
de 17h. a 19:30h.
MATI ESPORTIU: EMPADRONATS
Del Dilluns 22 al divendres 26 de maig,
DE 17h A 19:30h.

CASALIU (de 9 mesos a 3 anys) del 26 de juliol al 31d’agost
JORNADA COMPLERTA (de 9h a 13h i de 15h a 19h)
MATINS ESPORTIUS/CASAL/CASALET I CASALIU: NO
EMPADRONATS
NO EMPADRONATS
EMPADRONATS A L’ESCALA;
1 MES: 172€
186€
Del Dilluns 29 de maig al Divendres 2 de juny, de 9h
½ MES: 85€
89€
a 13h

.

MITJA JORNADA (matí o tarda)
NO EMPADRONATS
Pagament fora de terminis o impagament: És condició imprescindible per EMPADRONATS
a la inscripció el pagament de la taxa. El pagament fora del termini de 3
1 MES: 106€
114€
dies des de l’endemà de la inscripció o d’impagament de la taxa suposarà
½
MES:55€
63€
l’anul·lació de la inscripció.
(Places limitades a 100 inscripcions )

NO ESPEREU A ÚLTIMA HORA PER A
FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ
PLACES LIMITADES

NOTA IMPORTANT:
IMPORTANT: Els nens/es que no hagin estat escolaritzats a
El primer dia del Mati Esportiu,Casal, i Casaliu, s’ha de presentar el
resguard de pagament,sense aquest document, no s’acceptarà el nen/a a Ballmanetes el curs 2016/2017, hauran de abonar la part
corresponent a l’ultima setmana de Juliol.
l’activitat.

HORA D’ACOLLIDA: 39€/MES

42€/MES (mínim10 places)

Ajuntament de l’Escala

TRIBUAVENTURA’T
CASALIU – DEL 26 DE JULIOL AL 31 D’AGOST
.El TRIBUAVENTURA’T és un nou concepte de casal, viuran un estiu ple d’aventures
a traves de 6 ambients. No hi faltarà la creativitat, l’esport, la immersió
lingüística ni tampoc les sortides!
Gaudiran d’un casaliu innovador i seran ells mateixos els protagonistes de les
diferents aventures.

- Horari: de 9h a 13h i de 15h a 19h.
- Opció d’acollida de 8h a 9h i de menjador de 13h. a 15h.
- Lloc: Escola Bressol Ballmanetes. c/Teranyina, n 6 A
- Casaliu: De 9 mesos a 3 anys (P0 - P1 - P2).
IMPORTANT: AULA MATERNAL: MÀXIM 8 NENS/ES
EDAT: EN EL MOMENT DE L’INICI DEL CASALIU HAN D’HAVER COMPLERT
ELS 9 MESOS

ORGANITZA: BECKY PROJECTES EDUCATIUS I DE LLEURE

MATI ESPORTIU – DEL 3 DE JULIOL AL 31 D’AGOST
Els nens/es experimentaran un gran ventall d’habilitats
tant bàsiques com específiques de cadascun dels esports,
desenvolupant al màxim en el nen/a les seves possibilitats
motores i cognitives.
El nostre objectiu és potenciar l’esport com a eina per a la
millora del benestar físic i emocional.
A través de l’esport, treballarem els valors com: el
companyerisme, la solidaritat, el treball en equip, l’esforç,
la confiança, etc..
Realitzaran jocs d’activació i iniciació esportiva, circuits de
psicomotricitat, esports individuals i col·lectius, esports de
pista, esports minoritaris i d’arreu del món, activitats
aquàtiques a la platja, triatlons, sortides BTT, sortides a
peu i rutes d’orientació i moltes coses més!!!
- Horari: De 9h a 13h, amb opció d’acollida de 8h a 9h
- Lloc: Pavelló Municipal d’Esports, Sala Polivalent.
- Edats: de 6 a 14 anys (De primer a 2on ESO)
ORGANITZA: ANNCON LLEURE I OCI S.L

TRIBUAVENTURA’T
CASAL DE LLEURE - DEL 3 DE JULIOL AL 31 D’AGOST
El TRIBUAVENTURA’T és un nou concepte de casal, viuran un estiu ple d’aventures
a traves de 6 ambients. No hi faltarà la creativitat, l’esport, la immersió
lingüística ni tampoc les sortides!
Gaudiran d’un casal innovador i seran ells mateixos els protagonistes de les
diferents aventures.
- Horari: De 9h a 13h i de 15h a 19h.
- Opció d’acollida de 8h a 9h i de menjador de 13h a 15h.
- Lloc: Escola Empúries.
- Edat: Casalet: de 3 a 5 anys (P3-P5). Casal: de 6 a 14 anys (1r de primària a
2on ESO.)

ORGANITZA: BECKY PROJECTES EDUCATIUS I DE LLEURE

MENJADOR – JULIOL I AGOST
PREU: 6'50€. Fixos i 7€ esporàdics
RESERVA: Es reservarà en el moment de la inscripció o,
avisant amb antel.lació a la coordinadora del casal com a
màxim a les 9'30 hores del mateix dia i pagant en efectiu i
per endavant la quantitat establerta.
*En cas de no anul.lar la reserva dins del plaç indicat NO es
retornarà l'import.
*En cas d'anul.lació cal fer-ho el mateix dia abans de les
10h.
MÉS INFORMACIÓ A:
Àrea de Joventut: plaça de les Escoles, s/n
edifici Can Masset, 2n pis
Horari de 9h a 13h
Telèfon: 972 774848
E-mail: joventut@lescala.cat

