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CASAL D’ESTIU (3 a 12 anys):
Bagilleta
Les activitats d’aquest any seran una nova aventura per conèixer tot
el territori català i els seus costums, gastronomia, danses...
A més a més, com cada any, es gaudirà d’un dia de piscina i un d’excursió.

· Destinataris/àries
· Infants de P3 a 6è (tenint en compte el curs
2016-2017)
· Les places són limitades (en total, n’hi haurà
530).
· Hi tindran prioritat tots els infants residents o
escolaritzats a Esplugues.
· Si queden places, hi podran optar altres que
no visquin ni estiguin escolaritzats a Esplugues. En aquest cas, aquests nens o nenes
no gaudiran de subvenció municipal.

· Dates
· Del 26 de juny al 28 de juliol
(ambdós inclosos, en torns setmanals)

· Horaris
· De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
(excepte el dia de l’excursió)
· Servei optatiu d’acollida: de 7.30 a 9 h*
· Servei optatiu de menjador: de 14 a 15.30 h*
· Servei optatiu d’activitats de tarda:
de 15.30 a 17 h.*

· Preus
ACTIVITATS BÀSIQUES
· Tot el casal (del 26 de juny al 28 de juliol):
195 €
· Per quatre setmanes: 180 €
· Per tres setmanes: 160 €
· Per dues setmanes: 140 €
· Per una setmana: 80 €
(Preus amb sortides incloses)
SERVEI D’ACOLLIDA
De 7.30 a 9 h
· Per dia: 3,30 €
· Per cada setmana: 15,10 €
De 8 a 9 h
· Per dia: 2,50 €
· Per cada setmana: 11,50 €
SERVEI DE MENJADOR
· Per dia: 7,90 €
· Per setmana: 35,70 €
ACTIVITATS DE TARDA
· Per dia: 3,30 €
· Per setmana: 15,10 €

* Aquests serveis es realitzaran si hi ha un mínim de places (5 infants).
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CASALS D’ESTIU (3 a 12 anys):
Bagilleta

· Sortides
Les sortides estan incloses a la quota. El dia de
la reunió de famílies es concretaran les sortides.

· Preinscripcions
Del dilluns 3 d’abril al divendres 7 d’abril
Es pot fer on-line al formulari disponible a
www.casalsestiuesplugues.org o bé presencialment als llocs adscrits als centres on escolliu
fer l’activitat (vegeu Centres d’activitat) en horari de 16 a 19 h. No es tindrà en compte l’ordre
d’arribada per a l’adjudicació definitiva i no cal
aportar-hi documentació.
En cas que algun casal superi l’oferta de places,
es farà un sorteig d’adjudicació.
A partir del dilluns 10 d’abril es publicarà a la
mateixa pàgina web i físicament a les escoles
i entitats la llista d’admesos amb el dia i hora
que s’ha de passar a realitzar la inscripció.

· Inscripcions
(cal aportar la documentació adient)
Del dimarts 18 d’abril al divendres 28 d’abril.
Es realitzarà als llocs adscrits als centres on
escolliu fer l’activitat
(vegeu centres d’activitat)
HORARI: de 10 a 12 i de 17.30 a 20 h.
S’haurà d’assistir a la inscripció en el dia i hora
que se us ha assignat en la preinscripció.
Es podrà pagar amb targeta o pagar durant el
període d’inscripció anant al banc. El dia de la
inscripció cal portar tots els documents i tenir
clar quins serveis farà cada infant.
CAL PORTAR:
· Fotocòpia de la targeta sanitària
· Una fotografia de carnet
· Fotocòpia del DNI del pare o de la mare o del
tutor legal
4

· Centres d’activitat i lloc d’inscripció
- Escola Isidre Martí (100 places)
Lloc d’inscripció: Espluga Viva.
C. Sant Francesc Xavier, 7-9. Tel. 93 473 39 09
- Escola Folch i Torres (130 places)
i Escola Gras Soler (100 places)
Lloc d’inscripció: Esplai Espurnes.
C. Bruc, 40, baixos Tel. 93 372 06 06
- Escola Joan Maragall (130 places)
i Prat de la Riba (70 places)
Lloc d’inscripció: C.E. Pubilla Cases Can Vidalet.
Plaça de la Bobila, 1 Tel. 93 438 48 96.

· Descomptes
Per a inscripcions de dos o més germans s’estableixen els descomptes següents:
· 15% en la inscripció del segon.
· 20% en la inscripció del tercer.
· 25% en la inscripció del quart i més.

· Beques
Les sol·licituds de beques només es podran
tramitar de forma presencial coincidint amb el
període d’inscripció.
Més informació a la pàgina 23.

· Reunió de famílies
Com cada any farem una reunió de famílies per
tal de conèixer el coordinador/a
i els monitors/es. També us presentarem el
projecte educatiu i resoldrem possibles dubtes
que pugueu tenir.
Serà l’1 de juny a les 18h, a l’escola on estigui
inscrit el vostre fill/a.

2017

CASAL JOVE
(12-16 anys)
· Destinataris/àries
· Joves de 1r a 4t d’ESO
(tenint en compte el curs 2015-2016)
· Les places són limitades a 48.
· Hi tindran prioritat tots els nois i noies residents
o escolaritzats a Esplugues. Si queden places, hi
podran optar altres que no visquin ni estiguin escolaritzats a Esplugues. En aquest cas, aquests
nois i noies no gaudiran de subvenció municipal.

· Dates
Del 26 de juny al 21 de juliol de 2017 (ambdós
inclosos, la inscripció es setmanal).

· Horaris
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h.

· Preus
· Per tot el casal (quatre setmanes): 240 €
· Per tres setmanes: 200 €
· Per dues setmanes: 145 €
· Per una setmana: 80 €
* Preus amb sortides incloses

· Sortides
Es farà una sortida setmanal. El preu està inclòs en la quota. El dia de la reunió de famílies
es concretaran les sortides.

· Preinscripcions
Del dilluns 3 d’abril al divendres 7 d’abril
Es pot fer on-line al formulari disponible a
www.casalsestiuesplugues.org, o bé presencialment als llocs adscrits als centres on escolliu
fer l’activitat (vegeu centres d’activitat) en horari de 16 a 19 h. No es tindrà en compte l’ordre
d’arribada per a l’adjudicació definitiva i no cal
aportar-hi documentació.
En cas que algun casal superi l’oferta de places,
es farà un sorteig d’adjudicació.
A partir del dilluns 10 d’abril es publicarà a la
mateixa pàgina web, i físicament a les escoles

i entitats el llistat d’admesos amb el dia i hora
que s’ha de passar a realitzar la inscripció.

· Inscripcions
(cal aportar la documentació adient)
De dimarts 18 d’abril al divendres 28 d’abril.
Es realitzarà als llocs adscrits als centres on
escolliu fer l’activitat (vegeu centres d’activitat)
HORARI: de 10 a 12 i de 17.30 a 20 h. S’haurà
d’assistir a la inscripció en el dia i hora que se
us ha assignat en la preinscripció.
Es podrà pagar amb targeta o pagar durant el
període d’inscripció anant al banc. El dia de la
inscripció cal portat tots els documents i tenir
clar quins serveis farà cada infant.
CAL PORTAR:
· Fotocòpia de la targeta sanitària
· Una fotografia de carnet
· Fotocòpia del DNI del pare o de la mare o del
tutor legal

· Centres d’activitat
- Casal Jove Remolí (24 places)
Lloc d’inscripció: C.E. Pubilla Cases Can Vidalet. Plaça de la Bobila, 1 Tel. 93 438 48 96
- Casal Jove Robert Brillas (24 places)
Lloc d’inscripció: Esplai Espurnes C. Bruc, 40,
baixos. Tel. i fax 93 372 06 06

· Descomptes
Per a inscripcions de dos o més germans s’estableix els descomptes següents:
· 15% en la inscripció del segon.
· 20% en la inscripció del tercer.
· 25% en la inscripció del quart i més.

· Beques
Les sol·licituds de beques només es podran
tramitar de forma presencial coincidint amb el
període d’inscripció.
Més informació a la pàgina 23.
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CASALS ESPORTIUS
2017
Activitats adreçades a infants i joves perquè gaudeixin d’un estiu únic
i ple de diversió, fomentant així la pràctica esportiva d’una manera divertida: activitats recreatives i aquàtiques, jocs preesportius, tallers
didàctics, excursions temàtiques...

· A qui va adreçat:
Infants i joves de 3 a 15 anys (els infants de 3
anys han d’haver cursat P3 a l’escola)

· Dates:
· Tot el casal: del 22 de juny al 28 de juliol
(ambdós inclosos)
· 1r torn: del 22 juny al 30 de juny
· 2n torn: del 3 al 7 de juliol
· 3r torn: del 10 al 14 de juliol
· 4t torn: del 17 al 21 de juliol
· 5è torn: del 24 al 28 de juliol
· 6è torn: del 28 d’agost al 8 de setembre (aquest
torn esta exclòs dins l’oferta de Tot el casal)

· Horaris:
· Servei bàsic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
· Servei optatiu d’acollida: de 8 a 9 h
· Servei optatiu de menjador i ludoteca:
de 14 a 17 h

· Preus (IVA inclòs):
ACTIVITAT BÀSICA

MENJADOR I LUDOTECA

Tot el casal

204,18 €

64,13 €

1r torn

69,18 €

21 €

72,07 €

2n torn

49,42 €

15 €

51,48 €

3r torn

49,42 €

15 €

51,48 €

4t torn

49,42 €

15 €

51,48 €

5è torn

49,42 €

15 €

51,48 €

3,18 €

10,76 €

1 dia
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SERVEI D’ACOLLIDA

-

210,84 €

2017

· Espai:
· Complex Esportiu Municipal i piscines La Plana/Complex Esportiu Municipal Les Moreres/
Parcs d’Esplugues.
· Menjador: Duet Sports CEM La Plana
· Entrada i recollida dels nens i nenes al CEM
La Plana

· Sortides:
S’organitzarà dues sortides per grup durant tot
el casal.

· Informació:
A la recepció de la instal·lació del Complex Esportiu Municipal La Plana (93 480 27 18).
PÀGINES WEB:
www.esplugues.cat
i www.laplana.duetsports.com
(Podeu descarregar-vos el dossier informatiu
de Casal Esportiu en aquestes pàg web, a partir
del 15 de juny 2017)

inscripció, en cas de malaltia i adjuntant justificant del metge.

· Beques:
Les sol·licituds de beques es podran presentar
mentre estigui obert el període d’inscripció a
l’activitat, als PAC (Central i Can Vidalet)

· Descomptes:
Per a inscripcions de dos o més germans s’estableixen els següents descomptes:
- 5% en la inscripció del segon membre
- 10% a tots els inscrits de família nombrosa
Les persones abonades del CEM La Plana tindran un 30% de descompte sobre el preu de
l’activitat. Els descomptes no seran mai acumulables.

· Inscripcions:
· Les inscripcions es realitzaran a partir del 18
d’abril, a la recepció del Complex Esportiu Municipal La Plana.
· El pagament es realitzarà en efectiu en el moment de la inscripció.
CAL PORTAR:
· Fotocòpia de la targeta sanitària
· Fotocòpia del carnet de vacunacions
NOTA:
Si s’anul·la la inscripció 15 dies abans de l’inici
de l’activitat, es retornarà el 100% de l’import
sempre que es presenti informe mèdic que
impedeixi realitzar l’activitat. Un cop iniciada
l’activitat, es retornarà el 50% de l’import de la
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CAMPUS ESPORTIUS
2017
Les entitats esportives d’Esplugues ofereixen la possibilitat de gaudir
d’activitats basades en el joc i l’esport, així com l’aprenentatge d’una disciplina esportiva, més enllà dels aspectes tècnics i tàctics, ja que l’objectiu prioritari és la pràctica de l’esport de manera lúdica i divertida.

HANDBOL

FUTBOL SALA
·
·
·
·

Edats: de 4 a 15 anys
Dates: del 26 de juny al 28 de juliol
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Lloc de l’activitat: IES Severo Ochoa
Piscina Parc dels Torrents

· Nombre de places: 100
· Inscripció: del 3 de maig al 21 de juny
· CEM Les Moreres (dimarts-dijous-divendres,
de 17.30h a 20.00h, oficines del Club 1a planta)
· Més informació: Tel.: 626 194 994 i
e-mail: campuspenyaesplugues@gmail.com

· Preus per persona i setmana
(obsequi de 2 samarretes i bossa inclòs):
Preu
general
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes

90 €
125 €
160 €
185 €
210 €

Preu per a
jugador/a club
o germà
81 €
113 €
144 €
166 €
189 €

Servei optatiu d’acollida de 8 h a 9 h (a partir de
les 8 h a l’exterior de la instal·lació)
Acollida
1h/5 dies
1h/1 dia
8

Per nen/a
14 €
3,5 €

Germans
20 €
6€

· Edats: de 4 a 12 anys
· Dates: del 26 de juny al 21 de juliol
· Horari:
· MATINS: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
· TOT EL DIA: de dilluns a divendres, de 9 a 14h i
16 a 18h

· Lloc de l’activitat:
(per determinar)

· Nombre de places: 80
· Inscripció: del 3 d’abril al 31 de maig
Complex Esportiu Municipal Les Moreres (de
dilluns a divendres, de 17 h a 20 h, al despatx
del Club Handbol Esplugues)

· Preus:
DATA

PREU
Matins Matins i tardes

1r Torn
26 de Juny 7 de Juliol
160 €
180 €
2n Torn
10 de Juny a 21 de Juliol 160 €
180 €
1 Setmana aïllada
26/30, 3/7, 10/14, 17/21 95 €
115 €
Menjar		9 €/dia

· Descomptes:
Inscripcions 2n o més germans/nes i socis del
		club (10% descompte)*excepte menjador
· Organitzat per: Club Handbol Esplugues

2017

VOLEIBOL (promoció)
· Edats: nens i nenes nascuts/des entre 2004 i
2012

VOLEIBOL TECNIFICACIÓ
I PLATJA I TORNEIG
· Edats: nenes nascudes entre 1999 i 2005

· Dates: 1r torn: del 26 de juny al 7 de juliol
2n torn: del 10 al 21 de juliol

· Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14h
Hi haurà activitat de piscina i samarreta

· Lloc de l’activitat:
Institut La Mallola, c. Andreu Amat, s/n

· Nombre de places: 40 per torn
· Inscripció: A partir del 24 de abril
Complex Esportiu Municipal Les Moreres
(dilluns, dimecres i divendres, de 18 a 21 h)

· Preu per persona:
Un torn: 140 € (jugadores del club 95 €)
Dos torns: 240 € (jugadores del club 160 €)

· Organitzat per: Club Voleibol Esplugues

· Dates: 1r torn: del 26 de juny al 7 de juliol
		

2n torn: de 10 al 21 de juliol

· Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 20 h
· Lloc de l’activitat:
Complex Esportiu Municipal Les Moreres.

· Nombre de places: 40 per torn
· Inscripció: a partir del 24 de abril
Complex Esportiu Municipal Les Moreres.
(dilluns, dimecres i divendres, de 18 a 21 h)

· Preu per persona:
Un torn: 140 € (jugadores del club, 95 €)
Dos torns: 240 € (jugadores del club, 160 €)
Torneig de Loussa (Portugal), solament jugadores del club entre 350 i 450 € (tot inclòs)
del 26 de juny al 10 de juliol per equip juvenil,
cadet i infantil
· Llicència de vòlei-platja, inscripció i transport
als campionats no inclosa.
· La participació en las proves de vòlei-platja de
la FCVb és voluntària

· Organitzat per: Club Voleibol Esplugues
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CAMPUS ESPORTIUS
2017

GIMÀSTICA ARTÍSTICA

BÀSQUET ESPLUBÀSQUET 2017

· Edats: de 6 a 18 anys

· Edats: de 5 a 18 anys
· Dates: del 26 de juny al 28 de juliol

· Dates: del 26 de juny al 28 de juliol

		

· Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h
de dilluns a divendres, de 9 a 17 h (dinar portat
de casa). (servei opcional d’acollida: de 8.15 a
9h (4 nens/es mínim 5€/setmana)

· Lloc de l’activitat: Sala de Gimnàstica Artística del CEM Les Moreres. Plaça de Les Moreres, s/n, Esplugues de Llobregat.

· Nombre de places: 60 places per setmana.
· Inscripció: a partir del 24 d’abril de 2017 per a
socis i a partir del 2 de maig per els no socis.

· Lloc: Complex Esportiu Municipal Les Moreres
(de dilluns a dijous, de 17h a 20.00h a les oficines del CGE Les Moreres)

(1 torn x setmana)

· Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
de dilluns a divendres, de 9 a 16.30 h (amb
servei de menjador)
de 17 a 19.30h (servei opcional d’acollida: de
8 a 9 h)

· Lloc de l’activitat:
- Institut La Mallola (c/ Andreu Amat, s/n)
- Complex Esportiu Municipal Les Moreres
- Piscina Parc del Torrents
· Nombre de places: 100
· Inscripció: Del 2 de maig al 16 de juny
Complex Esportiu Municipal Les Moreres
Oficina del Club Bàsquet Nou Esplugues (1a
planta), dilluns, dimecres i divendres, de 17.30
a 20.30 h).www.cbnouesplugues.com
Preu setmana
Preu
(jugadors/es
setmana
del Club Bàsquet (resta de
Nou Esplugues) participants)

· Preu per persona:
Set.
22 i 23
juny
1
2
3
4
5

SOCIS
NO SOCIS
Matí Menjador Matí Menjador
+Tarda
+Tarda
30 €
35 €
32 €
37 €
70 €
138 €
202 €
260 €
260 €

80 €
157 €
230 €
310 €
310 €

75 €
148 €
216 €
279 €
279 €

84 €
165 €
242 €
325 €
325 €

· Descomptes:
5% descompte per germà/germana
10% descompte per segon germà/germana
			
· Organitzat per: Club Gimnàstica Esplugues
Les Moreres
10

Matí
Tarda
Matí+Tarda
Acollida
1h/5 dies
Acollida 1
dia (puntual)
Excursions
(addicional)
Especial tecnificació Belgrado

65 €
50 €
110 €
15 €

75 €
60 €
120 €
15 €

4€

4€

10 €

10 €

100 €

110 €

· Descomptes:
- Inscrit/a a tot el campus (mati+tarda): 400 €
- 2n germà/germana (20% descompte)
- 3r germà/germana (30% descompte)

· Organitzat per: Club Bàsquet Nou Esplugues

2017

FUTBOL (CAMP FUTBOL EL MOLI)
· Edats: de 5 a 15 anys

FUTBOL SETEMBRE
(CAMP FUTBOL EL MOLI)
· Edats: de 5 a 15 anys

· Dates: del 26 de juny al 28 de juliol
· Horari: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i
de 15 h a 17 h

· Dates: de l’1 al 8 de setembre
· Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14h
· Lloc de l’activitat:

· Lloc de l’activitat:
Camp Municipal de Futbol “El Molí” (c/ Molí, s/n)

Camp Municipal de Futbol El Molí

· Nombre de places: limitades

· Places: limitades

· Inscripció:

· Inscripció:

Camp Municipal de Futbol El Molí
(dimarts, dimecres i divendres, de 18h a 20h)
C/ Molí, s/n / Tel. 93 473 14 02
www.cfcanvidalet.com
direcciondeportiva@cfcanvidalet.com

· Preu:
Per setmana
(5 dies)

Matí
+ Tarda
70 €

Matí
55 €

Tarda
25 €

· Servei d’acollida: de 8.30 h a 9 h o de 17.30 h
a 18 h gratuït
De 8 h a 8.30 h, 5€/dia o 10€/setmana
Servei de menjador de 14 h a 15 h: 8€/dia i
35€/setmana

· Descomptes de fins al 35%
Descomptes no acumulables:
- Inscrits/es 5 setmanes (10% descompte)
- Per portar un amic/amiga que no jugui al Club
(els dos un 15% descompte)
- Germans (20% descompte a tots)
Descomptes acumulables:
- Socis de l’entitat (10% descompte)
- Inscripcions realitzades i liquidades abans de
l’1 de juny (5% descompte)

· Organitzat per: Club de Futbol Can Vidalet

Camp Municipal de Futbol El Molí
(dimarts, dimecres i divendres, de 18 h a 20 h)
C/ Molí, s/n / Tel. 93 473 14 02
www.cfcanvidalet.com
direcciondeportiva@cfcanvidalet.com

· Preu:
Per setmana (5 dies)

55 €

· Servei d’acollida: de 8.30 a 9h
· Descomptes de fins al 35%
Descomptes no acumulables:
- Inscrits/es 6 dies (10% descompte)
- Per portar un amic/amiga que no jugui al club
(els dos, un 15% descompte)
- Germans (20% descompte a tots)
Descomptes acumulables:
- Socis de l’entitat
(10% descompte)
- Inscripcions realitzades
i liquidades abans
del 28 de juliol
(5% descompte)

· Organitzat per:
Club de Futbol
Can Vidalet
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CAMPUS ESPORTIUS
2017

FUTBOL (CAMP FUTBOL SALT DEL PI)

PATINATGE ARTÍSTIC

· Edats: de 5 a 16 anys

· Edats: de 3 a 14 anys

· Dates: del 26 de juny al 28 de juliol

· Dates: del 26 de juny al 28 de juliol

· Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

· Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Servei opcional d’acollida: de 8 a 9 h

· Lloc de l’activitat:

· Lloc de l’activitat:

Camp Municipal de Futbol Salt del Pi
C/ Severo Ochoa, 23-51

Poliesportiu Can Vidalet (C/ Cedres, s/n)

· Nombre de places: limitades

· Nombre de places: 50

· Inscripció: a partir del 2 de maig

· Inscripció: a partir del 4 de maig:

Camp Municipal de Futbol Salt del Pi
(dilluns a divendres de 17 h a 18.30 h)

Poliesportiu Can Vidalet
(dilluns i dimecres, de 17.30 a 19.30 h)

· Preus:

· Preu:

Per Socis
nen/a
1 set.

85 €

80 €

2o+
germans

Socis

75 € cada un

70 €

2 set. 150 € 145 € 140 € “

135 €

3 set. 185 € 180 € 175 € “

170 €

4 set. 215 € 210 € 205 € “

200 €

5 set. 240 € 235 € 230 € “

225 €

· Servei d’acollida:
de 8 a 9h, 10 € per setmana i i nen/a

· Servei de menjador: de 14 a 16 h
(dia esporàdic 8€/ setmana completa 35€)
Inclou excursions lúdiques, activitats multiesportives, piscina i equipacions per als nens
i nenes.

· Organitzat per:
CFA Espluguenc
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Tot el campus: 150 euros
Servei d’acollida (de 8 a 9h) tot el campus: 40€
(o 10€ x setmana)

· Organitzat per:
Club Patinatge Artístic Esplugues

2017

TALLERS INTENSIUS
DE TENNIS TAULA
· Edats: de 6 a 16 anys
· Dates: del 3 al 28 de juliol
· Horaris: de 17 a 18.30 h o de 18.30 a 20 h
Torns:
· 1a setmana del 03-07 al 07-07
· 2a setmana del 10-07 al 14-07
· 3a setmana del 17-07 al 21-07
· 4a setmana del 24-07 al 28-07

· Lloc de l’activitat: Centre Cultural l’Avenç
C/ Angel Guimerà, 27-29 (Esplugues)

· Nombre de places:
10 alumnes x torn (amb un mínim de 4)

· Inscripcions: a secretaria del Centre Cultural
L’Avenç (de dilluns a divendres, de 17 a 20h)
20% de descompte per inscripcions realitzades
abans de l’1 de maig

· Preus:
1 setmana: 27€
2 setmanes: 50€
3 setmanes: 70€
4 setmanes: 87€

· Organitza:
Tennis Taula L’Avenç

ESTADA POLIESPORTIU,
ESTADA DE TENNIS,
ESTADA DE PÀDEL
(CLUB CIUDAD DIAGONAL)*

· Edats: De 5 a 14 anys (estada poliesportiu)
De 7 a 16 anys (estada de tennis i pàdel)

· Dates: del 26 de juny al 31 de juliol
· Horaris: De dilluns a divendres
Estada (només mati): de 9 a 13 h
Estada (tot el dia): de 9 a 17 h
(Servei d’acollida gratuït, a partir de les 8.30 h)
**Cursos intensius de natació i de golf

· Lloc de l’activitat:
Club Ciudad Diagonal (plaça Mireia, s/n)

· Nombre de places: limitades
· Inscripció:
Club Ciutat Diagonal
Tel. 93 473 96 71
www.clubciudaddiagonal.com
*(NO BECABLE)
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CAMPUS ESPORTIUS
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NATACIÓ

TRIATLÓ MULTIESPORTIU

· Edats: de 4 a 13 anys
· Dates: del 26 de juny al 28 de juliol
· Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Servei d’acollida opcional: de 8 a 9 h
· Lloc de l’activitat: CEM La Plana, Escola
Prat de la Riba i piscina d’estiu La Baronda
· Nombre de places: 50
· Inscripció: a partir del 5 de maig
On: oficines del Club Natació Esplugues (CEM
La Plana) de dilluns a divendres de 18 a 20 h

· Preu:
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes

Per nen/a
SOCIS
80 €
135 €
165 €
195 €
225 €

Per nen/a
NO SOCIS
85 €
145 €
175 €
205 €
235 €

· Requisits: els nens a partir dels 7 anys han

· Edats: 5-15 anys
· Dates: del 26 de juny al 28 de juliol
· Horaris: de 9 a 14 h
· Lloc activitat: piscina CEM La Plana, piscina
Parc dels Torrents i Parc Ciclista.

· Nombre places: 14 infants per torn
· Inscripcions:
ivan.entrenadorpersonal@yahoo.es
(tel: 667624258)

· Preus:
- 1 setmana 80 €
- 2 setmanes 135 €
- 3 setmanes 165 €
- 4 setmanes 195 €
- 5 setmanes 230 €

· Organitza:
Club Triatló CE Rayoteam

de tenir uns coneixements mínims dels quatre
estils de natació.
· Organitzat per: Club Natació Esplugues

CURSOS INTENSIUS DE NATACIÓ

PISCINA COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA PLANA
· Dates: 1 al 28 juliol
· Cursos:
TORTUGUES (3 a 5 anys)
De dilluns a divendres de 17,30 a 18,15 h
Preu mensual: 110,27€
Preu quinzenal: 55,13€
DOFINS I TAURONS (6 a 15 anys)
De dilluns a divendres de 18.15 a 19.0 h
Preu mensual: 84,92€
Preu quinzenal: 42,46€
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· Inscripcions:
· A partir de l’1 de juny
· Lloc: recepció del CEM La Plana
(Duet Esplugues)
· Horari: de 9 a 21h
El pagament s’efectuarà en efectiu o targeta.
En cas de baixa, s’ha de comunicar 10 dies
abans de l’inici de l’activitat amb justificant
mèdic que confirmi que no es pot realitzar. En
cas contrari no es podrà realitzar la devolució
de l’import.

2017

ACTIVITATS DE NATURA
Gaudeix d’un estiu a la natura, amb estades lluny de casa, als campaments,
colònies, rutes i intercanvis d’estiu, dormint en tendes de campanya o en
cases de colònies. En contacte directe amb la natura, aprenem a respectar
el medi i a desenvolupar-nos-hi, a educar-nos en valors. Un lloc on l’esforç i
l’amistat tenen el seu màxim significat.

GRUP D’ESPLAI ESPURNES
C. Bruc, 40, baixos · Tel. 93 372 06 06 · A / e: espurnes@fundesplai.org. www.esplaiespurnes.org

· Colònies Pol·lioth*
· Data: del 22 al 25 de juny
· Lloc: casa de colònies a Vilanova de Sau
· Edat: P3 a 1r
(tenint en compte el curs 16/17)
· Preu: 190 €

· Campaments Siriris*
· Data: del 22 al 25 de juny
· Lloc: terreny d’acampada a Vilanova de Sau
· Edat: 2n a 5è
(tenint en compte el curs 16/17)
· Preu: 190 €

· Semiruta QuasiOrió
a la serra de l’Albera*
· Data: del 23 al 30 de juliol
· Lloc: terreny d’acampada a Rabós
(Alt Empordà)
· Edat: 6è i 1r de l’ESO
(tenint en compte el curs 16/17)
· Preu: 195 €

· Ruta Orió a Balears*
· Data: del 23 al 30 de juliol
· Lloc: Balears (illa a determinar)
· Edat: 1r a 3r de l’ESO
(tenint en compte el curs 16/17)
· Preu: 215 €

· Casal de menuts
· Data: 3 al 28 de juliol

· Lloc: Grup d’Esplai Espurnes
(c/ Bruc, 40, baixos)
· Edat: d’1 a 3 anys
· Preus: 60 € per setmana. Activitat de matí (9
a 13 h). Possibilitat de servei d’acollida, menjador i tarda.

· Casal de setembre
· Data: del 4 al 8 de setembre (dates provisionals subjectes a calendari escolar)
· Lloc: Grup d’Esplai Espurnes
(c/ Bruc, 40, baixos)
· Edat: de 3 a 12 anys
· Preus: 65 € per setmana. Activitat de matí
(9 h a 14 h). Possibilitat de servei d’acollida,
menjador i tarda.
INSCRIPCIONS: del 19 d’abril al 26 de maig (en el
cas del casal de setembre, fins al 14 de juliol), a
l’Esplai Espurnes.
Per fer la inscripció és necessari aportar:
- Fotocòpia de DNI del pare, mare o tutor que realitza la inscripció
- Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant
- Dades bancàries
- Fotografia mida carnet.
Totes les activitats tenen un 10% de descompte
a partir del 2n germà (excepte als serveis opcionals dels casals).
* NO BECABLE
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ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET
Plaça de la Bòbila, 1 · Tel: 93 438 48 96 · A / e: esplaipubilla@fundesplai.org

· Colònies Eca* (nascuts el 2013)
· Data: del 12 al 16 de juliol
· Lloc: Can Massaguer (Sant Feliu de Buixalleu)
· Edat: 3 anys · Preu: a determinar
· Colònies Tabit* (nascuts el 2011-2012)
· Data: del 12 al 16 de juliol
· Lloc: Can Massaguer (Sant Feliu de Buixalleu)
· Edat: 4 i 5 anys · Preu: a determinar
· Colònies Alnitac* (nascuts el 2009-2010)
· Data: del 10 al 16 de juliol
· Lloc: Can Massaguer (Sant Feliu de Buixalleu)
· Edat: 6 i 7 anys · Preu: a determinar

· Campament Nusa-Khan*
(nascuts el 2007-2008)
· Data: del 28 de juny al 7 de juliol
· Lloc: Campaments Els Prats (Sau)
· Edat: 8 i 9 anys · Preu: a determinar
· Campament Shylika*(nascuts el 2005-2006)
· Data: del 19 al 28 de juliol
· Lloc: Campaments La Pineda (Camarasa)
· Edat: 10 i 11 anys · Preu: a determinar
· Elfos* (nascuts el 2003-2004)
· Data: del 28 de juny al 7 de juliol
· Lloc: Campaments La Devesa-Codines (Montesquiu)
· Edat: 12 i 13 anys · Preu: a determinar
· Joves* (nascuts el 1999-2002)
· Data: a confirmar
· Lloc: Camp de treball. Selva de Mar
· Edat: de 14 a 18 anys · Preu: a determinar

· Colònies Indi*
(adults amb diversitat funcional moderada o lleu)
· Data: a determinar
· Lloc: a determinar
· Edat: a partir de 18 anys · Preu: a determinar

· Casal juliol i agost
Infants de 3 a 12 anys (2006-2013)
· Lloc: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
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· Dates: del 26 de juny al 1 de setembre de 2017
· Horari: de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres,
amb serveis opcionals fins a les 17 h.
· Preu: a determinar
· Casal Petita Infància (infants que caminen)
Infants d’1 a 3 anys
· Lloc: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
· Dates: a determinar
· Horari: de 9 h a 13 h, de dilluns a divendres
amb serveis opcionals fins a les 15.30h.
· Preu: a determinar

· Casal de setembre
Infants de 3 a 18 anys (1999-2013)
· Dates: del 4 al 8 de setembre de 2017.
· Lloc: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
· Horari: de 9 a 17 hores.
INSCRIPCIONS: a la secretaria de l’Esplai, dimarts
i dissabtes de 10 a 13 h, i de dilluns a divendres,
de 16 a 19.30 h.
Les inscripcions de colònies i casals es tancaran
el 8 de juny de 2017.
Cal abonar una reserva mínima del 30% en el
moment de fer la inscripció (efectiu o targeta)
la resta del pagament s’ha de realitzar abans de
l’inici de l’activitat.
Els no socis haurà d’abonar un increment de
27€ en concepte de matrícula.
Cal portar fotocòpia de la targeta sanitària, cartilla de vacunacions i DNI del pare/mare o tutor/a.
BAIXES: en cas de baixa, a partir de 15 dies abans
de la data d’inici es retornarà fins al 50% del total
del cost, després d’aquest període només es retornarà el 50% per malaltia amb certificat mèdic
que ho acrediti.
L’entitat organitzadora es reserva el dret d’anul·lar
i/o modificar la proposta d’activitats en funció de la
baixa inscripció o d’altres motius que es considerin.
* NO BECABLE

2017

AGRUPAMENT ESCOLTA ESPLUGA VIVA
CAU Esplugaviva · C/ Sant Francesc Xavier, 7-9 · Tel: 93 473 39 09 · secretaria@esplugaviva.cat

· CAMPAMENTS D’ESTIU (Juliol)
- Follets (de 5 a 8 anys) i llops (de 9 a 12)
Els més petits de l’agrupament marxen junts
de campaments per compartir les millors
experiències enmig de la natura. Es fan rutes per la muntanya, banys a rius i pantans
i activitats i jocs al voltant dels valors de l’escoltisme.
- Raiers (de 13 a 15 anys)
Realitzaran un campament estàtic i una ruta
amb activitats que sorgeixen del seu interès.
Tot plantejant-se com són i com és el món.

- Pioners (de 15 a 17 anys)
Els més grans gaudiran dels seus campaments autogestionats. Realitzaran una activitat d’Aprenentatge i Servei (APS) en terres
catalanes.
MÉS INFORMACIÓ:
Agrupament Escolta Espluga Viva
Aeesplugaviva@agrupaments.escoltes.org
Sant Francesc Xavier, 7-9
De dilluns a divendres, de 17 a 19 h
Tel: 93 473 39 09
* NO BECABLE
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ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN
“A L’ESTIU SEGUEIX ACTIU”
Amb l’arribada del bon temps,volem animar el col·lectiu de la gent gran
perquè continuï realitzant activitat física i cultural també a l’ estiu.
Proposem un programa d’activitats diverses, excursions, piscina, xerrades, amb l’ objectiu de mantenir un benestar integral i alhora afavorir la xarxa de relacions entre la gent gran.

· A qui va destinat: persones jubilades o
més grans de 60 anys

· Dates: del 26 de juny al 27 de juliol
De dilluns a dijous

· Grups:
· 1r grup: de 10 a 11 h · 2n grup: d ‘11 a 12 h

· Lloc de l’activitat: esplais municipals, parcs
·

de la ciutat, piscina municipal i altres municipis.
Nombre de places: 35 per grup

· Inscripció: de dilluns 8 a divendres 19 de maig
- PAC-Punt d’Atenció a la Ciutadania Central.
Plaça Santa Magdalena, 24 · Tel. 93 371 33 50
- PAC-Punt d’Atenció a la Ciutadania de Can Vidalet
Centre Sociocultural Molí-Cadí
Rbla.Verge de la Mercè, 1 · Tel. 93 371 02 66
També podeu realitzar la inscripció trucant al
tel. gratuït 900 300 082

· Preu: gratuït

CASAL D’ESTIU PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
S’ofereixen activitats lúdiques per a persones amb discapacitat psíquica del municipi.

· Destinatàries:
Joves i adults de 15 a 40 anys aproximadament,
residents a Esplugues. Les places són limitades.

· Dates:
Del 31 de juliol a l’11 d’agost de 2017 (ambdós
inclosos).

· Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.
· Preu: 50 euros per cada persona inscrita. Cal
un nombre mínim de 8 inscripcions per a la
seva realització. Per a més informació, truqueu
al telèfon 93 371 33 50 - ext. 2192

· Preinscripció:
Del 2 al 22 de maig, a la secretaria del Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet, plaça de la Bòbila,
1 - Tel. 93 438 48 96. Horari: de 16 a 19.30 h.
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Es mantindrà una entrevista individual amb les
famílies prèviament a l’inici del casal. Es convocarà una reunió per informar sobre el termini
d’inscripció i les activitats a realitzar.
En el moment que es formalitzi la inscripció
caldrà aportar la següent documentació:
· Fotocòpia del certificat de discapacitat
· Targeta acreditativa de la discapacitat
· Fotocòpia del DNI
· Fotocòpia de la targeta sanitària
· Fotocòpia del carnet de vacunacions
· Dues fotografies de carnet
· Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor/a
· Fotocòpia de la pauta de medicació

· Lloc de realització de l’activitat:
Local entitats AIDED i Esplugues Sense Barreres (c. Rafel Sebastià Irla, s/n.)

2017
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ACTIVITATS MUSICALS D’ESTIU
EL ZOO DELS ANIMALS CANTAIRES
Aquest any, el casal d’estiu de l’Escola Municipal
d’Esplugues treballarà el musical El zoo dels animals cantaires mitjançant danses, instruments,
cançons, arts plàstiques, etc.
Adreçat a nens i nenes de 4 a 11 anys. Es treballarà de manera interdisciplinària la creació d’un
espectacle amb música, teatre, ritme i moviment. Aquest treball el representaran l’últim dia
del casal a una funció oberta a tota la població.
Hi haurà dos grups per edats:
- De 4 a 7 anys amb un màxim de 15 nens/es
- De 8 a 11 anys amb un màxim de 15 nens/es
Les activitats que es realitzaran seran:
· Aprendre a cantar cançons
· Ritme, dansa i moviment dels diferents estils
de músiques
· Composició i arranjament instrumental d’algunes de les músiques de l’espectacle
· Construcció dels materials i atrezzo que faran
servir per a la representació: vestuari, decorats
· Creació de les coreografies que formaran part
de l’espectacle
· Informàtica musical
Una proposta per viure una experiència única a
través de la música, el ritme i el moviment.

· Edat: de 4 a 11 anys (nascuts entre el 2006 i el
2013)
· Dates: del 3 al 14 de juliol
· Horari: de dilluns a divendres, als matins, de
9.30 a 13.30 h (4 hores diàries)
· Grups: s’obrirà una línia del grup de 4 a 7 anys,
amb un màxim de 15 alumnes, i una línia del
grup de 8 a 11 anys, amb un màxim de 18
alumnes.
· Preu: 115 €

Inscripcions
Terminis: a partir del (dia d’inici de les inscripcions de totes les activitats d’Espluestiu)
al 14 de juny, en l’horari següent:
· De dilluns a divendres, de 16 a 21 h
· Dilluns i dimecres, de 10.30 a 13.30 h.
Escola Municipal de Música
Centre Municipal Puig Coca / Espai de les Arts
Petit Parc de l’Amistat, s/n
http://www.espaidelesarts.esplugues.cat/
musica/ Tel. 93 372 04 16
escolademusica@esplugues.cat
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AQUEST ESTIU
CERÀMICA I + ART
CASAL ARTÍSTIC PER A INFANTS
Si tens entre 5 i 12 anys aquest estiu et convidem a endinsar-te en un Viatge per l’Univers en
25 dies. En aquest casal viatjarem dins d’un coet
per tot l’Univers, cada setmana treballarem des
d’una mirada artística el nostre sistema solar...
Això i molt més, jugant, fent ceràmica, pintant,
rient, descobrint l’entorn... Ens hi acompanyes?
· Lloc: Espai de les Arts (Centre Municipal Puig
Coca, Petit Parc de l’Amistat, s/n)
· Edats: De 5 a 12 anys
· Dates: del 26 de juny al 28 de juliol
- 1a setmana, del 26 de juny al 30 de juny
La terra
- 2a setmana, del 3 al 7 de juliol		
El sol
- 3a setmana, del 10 al 14 de juliol		
La lluna
- 4a setmana, del 17 al 21 de juliol		
Els planetes I estrelles		
- 5a setmana, del 24 al 28 de juliol		
Més enllà del sistema solar
· Horari: de 9 a 13 hores (de dilluns a divendres)
· Horari acollida: 13.00 a 14.00 (de dilluns a divendres)
· Places: 30
· Preu per setmana casal: 36 €
· Preu per setmana acollida: 9 €
· Preu per setmana
casal + acollida: 45 €
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ART PER A JOVES
Si tens entre 13 i 16 anys, t’agrada l’art, pintar,
dibuixar, fer ceràmica...aquest és el teu espai!!
Còmic, ceràmica, moda... No deixis que t’ho expliquin! Vine i gaudeix-lo!
· Lloc: Espai de les Arts (Centre Municipal Puig
Coca, Petit Parc de l’Amistat, s/n)
· Edats: de 13 a 16 anys (els 13 anys s’han de tenir complerts dins el 1r semestre en el moment
de fer l’activitat)
· Dates: del 26 de juny al 28 de juliol
- 1a setmana, del 26 de juny al 30 de juny
Iniciació a la ceràmica
- 2a setmana, del 3 al 7 de juliol 		
Iniciació al Disseny de Moda
- 3a setmana, del 10 al 14 de juliol		
Aquarel·la aplicada a l’Anime
- 4a setmana, del 17 al 21 de juliol		
Iniciació a la pintura a l’oli
- 5a setmana, del 24 al 28 de juliol		
Tècniques mixtes a les arts plàstiques
· Horari: de 9 a 13 hores, de dilluns a divendres
· Places: 10
· Preu per setmana: 36 €
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TALLERS D’ESTIU PER A JOVES
I ADULTS, A PARTIR DE 16 ANYS
MATINS:

Iniciació a la ceràmica*
Per tenir un primer contacte amb el fang i tot el seu
món, taller curt per conèixer les tres tècniques
bàsiques de treball, xurros, planxa, torn. Cada dia
farem una peça amb una tècnica i la decorarem.
· Lloc: Espai de les Arts (Centre Municipal Puig
Coca, Petit Parc de l’Amistat, s/n)
· Edat: majors de 16 anys
· Dates: els dimarts o dijous, del 3 al 21 de juliol.
3 sessions
· Horari: de 10.00 a 13.00
· Places: 8
· Preu: 42,13 € (residents)
63,14 € (no residents)

Autoservei*
Els matins de dimarts i dijous l’escola estarà
oberta per a les persones que vulguin venir a
treballar a l’espai del taller de ceràmica en autoservei.
· Lloc: Espai de les Arts (Centre Municipal Puig
Coca, Petit Parc de l’Amistat, s/n)
· Edat: majors de 16 anys
· Dates: els dimarts i dijous, del 3 al 21 de juliol.
· Horari: de 10.00 a 13.00
· Places: 4
· Preu: a consultar directament a l’Escola

TARDES:

Monografic: estergim roba, pintem, arrangem, modifiquem...*
Taller dirigit a tota persona interessada en la pintura amb plantilles sobre roba.
Porta una peça tèxtil, vestit , bossa, coixí, cortina, tapisseria..., i amb plantilles hi donem un aire
diferent, pintem, cosim, retoquem...
· Lloc: Espai de les Arts (Centre Municipal Puig
Coca, Petit Parc de l’Amistat, s/n)
· Edat: majors de 16 anys
· Dates: els dimarts, del 4 al 18 de juliol.
3 sessions
· Horari: de 18 a 20 hores
· Places: 10
· Preu: 42,13 € (residents)
63,14 € (no residents)

Taller monogràfic de torn*
Per conèixer i aprendre aquesta tècnica tan fascinant, un oportunitat de descobrir una sensació
única a la velocitat del torn!
· Lloc: Espai de les Arts (Centre Municipal Puig
Coca, Petit Parc de l’Amistat, s/n)
· Edat: majors de 16 anys
· Dates: els dimecres, del 5 al 19 de juliol. 3 sessions
· Horari: de 18 a 20 hores
· Places: 4
· Preu: 42,13 € (residents)
63,14 € (no residents)
* NO BECABLE
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Taller monogràfic de joieria*
Per realitzar peces de ceràmica senzilles i tenir
un primer contacte amb el món del metall. Ideal
per conèixer dos oficis que es complementen.
· Lloc: Espai de les Arts (Centre Municipal Puig
Coca, Petit Parc de l’Amistat, s/n)
· Edat: majors de 16 anys
· Dates: els dijous, del 7 al 21 de juliol.
3 sessions
· Horari: de 18 a 20 hores
· Places: 10
· Preu: 42,13 € (residents)
63,14 € (no residents)
* NO BECABLE

Inscripcions
A partir del dilluns 8 maig (places limitades)
Matins: dilluns, dimarts, dimecres i dijous,
d’11 a 13 h
Tardes: de dilluns a divendres, de 18 a 20 h
Escola Municipal de Ceràmica - Espai de les
Art (Centre Municipal Puig Coca, Petit Parc de
l’Amistat, s/n)
Cal apuntar-se a l’acollida en el moment de la
inscripció. Un cop feta la inscripció no es retornarà l’import de la inscripció.
Per a la inscripció dels menors, és necessari
portar fotocopia de:
· cartilla sanitària · carnet de vacunació
· DNI del pare, mare o tutor
· Informe mèdic o psicològic en cas que l’infant necessiti una atenció especial.

CASAL DE TEATRE DE L’AVENÇ
C/ Àngel Guimerà, 27-29 · Tel. 93 513 54 45

Un estiu ple de la màgia del teatre: jocs teatrals,
disfresses, màscares i titelles, teatre al carrer, teatre de llum, clown, cant, jocs tradicionals i gimcanes! També es fa piscina i activitats d’aigua.
GRUP 1: de 4 a 6 anys (de P4 a 1r)
GRUP 2: de 7 a 9 anys (de 2n, 3r i 4rt)
GRUP 3: de 10 a 12 anys (5è i 6è)
GRUP 4: de 13 a 16 anys (ESO)
· Durada: del 26 de juny al 28 de juliol
(ambdós inclosos)
· Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 h
· Places: limitades
· Preu setmana: 50 € (5 dies)
· Descomptes del 7% per a: família nombrosa,
monoparental, per tenir al casal un segon ger22

mà/ana i per estar apuntat més de 3 setmanes. Els descomptes no són acumulables.
SERVEIS OPTATIUS
· Acollida: de 7.30 a 9 h - Preu: 3€/dia
· Menjador: de 13.30 a 15 h - Preu: 8,50€/dia
INFORMACIÓ A SECRETARIA
De dilluns a divendres, de 16.30 a 20 h
Telèfon 93 513 54 45
activitatsavenc@gmail.com
Inscripcions del 25 d’abril fins a ocupació de
places
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AJUTS ECONÒMICS
PER A LES ACTIVITATS D’ESTIU 2017

· CONDICIONS GENERALS
- Tenir menys de 18 anys
- Residir i estar empadronat a Esplugues (mínim 1 any consecutiu en el moment de sol·
licitar la beca, o bé que els progenitors hagin
estat empadronats durant 3 anys dels 7 anys
anteriors a la sol·licitud).
- Formalitzar prèviament la sol·licitud d’inscripció a l’activitat per a la qual es demana l’ajut
- No tenir més d’una propietat immobiliària, a
banda de l’habitatge habitual (valor cadastral
superior a 26.530 €).
- No tenir rendiments bancaris anuals que indiquin que hi ha béns materials suficients que
permetin pagar l’activitat.
- Estar dins dels barems econòmics establerts.

· CONDICIONS ECONÒMIQUES
Renda per càpita
anual

Subvenció.
Activitats
socioeducatives

Fins a 2.828,09 €

90 %

de 2.828,10 € a 3.624,89 €

65 %

de 3.624,90 € a 4.421,69 €

40 %

de 4.421,70 € a 5.218,49 €

25 %

a partir de 5.218,50 €

0%

· DATES DE PRESENTACIÓ
DE LA SOL·LICITUD
La sol·licitud haurà de presentar-se mentre
estigui obert el període d’inscripció a l’activitat
als PAC (Central i Can Vidalet).
PAC Central: Pça Sta. Magdalena, 24
PAC Can Vidalet: R. Verge de la Mercè, 1
Horari: 8.30 - 18.30 h

· NOTES
1. IRSC 2016= 663,98 euros mensuals.
2. Renta per càpita anual: Dels ingressos familiars es descomptaran les despeses de
lloguer o hipoteca de l’habitatge familiar,
sense que aquestes puguin superar l’IRSC.
3. Respecte a les persones membres de la unitat familiar, els fills o filles amb discapacitat
comptaran el doble, sempre que s’aporti un
certificat que ho acrediti.
4. No es podrà becar cap família que tingui
deutes contrets amb l’Ajuntament, ja sigui
en concepte d’impostos, taxes o quotes de
serveis, ni tampoc si en té amb el centre on
es realitzi l’activitat per a la qual es demana
beca.
5. Les famílies que hagin obtingut beca durant
el curs escolar, no caldrà que aportin documentació a la sol·licitud de beca, si no ha
variat la seva situació personal ni familiar
(hauran d’adjuntar a la sol·licitud el model
de declaració responsable).
6. Es podran sol·licitar ajuts econòmics només per la inscripció a les activitats bàsiques i menjador.
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