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Desperta el teu esperit 
més esportiu!
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21del 28 de juny al 
10 de setembre

El PEM GUIERA proposa a les famílies un casal divertit, econòmic i 
educatiu per a aquest estiu. 

El casal d’estiu, que es farà del 28 de juny al 30 de juliol i del 6 al 10 de 
setembre de 2021 de dilluns a divendres feiners en horari de 9:00 a 
17:00h, és una alternativa pedagògica molt interessant per al temps 
de vacances dels infants. Durant aquests dies de casal, els infants 
tindran l’oportunitat de divertir-se i aprendre amb tot un seguit 
d’activitats esportives, lúdiques i recreatives molt completes i 
pensades especialment perquè tots els infants tinguin molt bon 
record del seu pas pel casal d’estiu. 

Les propostes esportives són el nostre principal objectiu, juntament 
amb els jocs, els tallers, les excursions i les activitats extraordinàries. 
Els banys a la piscina i els jocs d’aigua també són el nostre tret 
diferencial. 

Us hi esperem! 

PEM GUIERA
Avinguda de Guiera, 6-8 
08290 Cerdanyola del Vallès
www.guiera.cerdanyola.cat | T. 935 863 636



PRIMERA SETMANA del 6 al 10 de setembre

Durant aquestes setmanes de JUMANJI, la pel·lícula serà la de 
referència per fer les activitats:

Setembre:

EDATS 
Per a nens i nenes que hagin cursat entre P3 i 4t. de ESO 2020-2021. 

INFORMACIÓ GENERAL:

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Signatura del document d'inscripció per part del pare, de la mare o del tutor de l’alumne. En 
el cas que l’alumne tingui ja 14 anys, també és requereix la seva signatura. Dades i 
requeriments: 
 - Fotocòpia del llibre de vacunacions del/de la nen/a (s’ha d’estar al corrent del  
   calendari de vacunacions). 
 - Fotografia tipus carnet del/de la nen/a. 
 - Fotocòpia del DNI o passaport del/de la nen/a, o llibre de família. 
 - Fotocòpia del DNI del pare, de la mare o del/de la tutor/a. 
 - Fotocòpia de la targeta sanitària del/de la nen/a. 
 - Full de declaració responsable.
 - Full d'inscripció.

PREINSCRIPCIONS
Del 17/05 al 04/06 de 2021. Preferiblement telemàtica, accedint a la pàgina web, 
descarregant el formulari http://guiera.cerdanyola.cat/ i enviant al mail 

pemguiera@llopgestio.cat o bé, presencialment al centre. 
Llistat d'admesos: 07/06. 

INSCRIPCIONS
Inscripcions admesos al centre PEM Guiera: Formalitzar la inscripció al centre mitjançant 

autoliquidació del 08 al 18 de juny. 

FORMA DE PAGAMENT
Mitjançant autoliquidació; únic pagament. 

OBLIGATS AL PAGAMENT
La inscripció per realitzar qualsevol de les activitats que es duen a terme al PEM Guiera 
genera l’obligació del pagament del preu regulat a l’Ordenança núm. 46.

DESCOMPTES
Els fills i filles d’abonats gaudiran dels preus d’abonats.

Horari preu abonats/
setmana

58,15€ 71,55€Matí (de 9h a 13h):

Horari preu no abonats/
setmana

120,90€ 151,25€Tot el dia (de 9h a 17h)*:

31,85€ 39,80€Dinar (de 13h a 14:30h):

22€ 24€Fem nit (dc. de 20h a 8h):

130,90€ 161,25€English sport:

10€ 12€Acollida matí (de 8h a 9h):

10€ 12€Acollida tarda (de 17h a 18h):

PREUS

Els fills i filles d’abonats gaudiran dels preus d’abonats. 
Les quotes son preus públics, en podeu consultar i obtenir-hi tota la informació al PEM 
GUIERA (Ordenança núm . 46). 

*El casal de tot el dia (9h a 17h) NO inclou el dinar.

PRIMERA SETMANA del 28 de juny al 2 de juliol

SEGONA SETMANA del 5 al 9 de juliol 

QUARTA SETMANA del 19 al 23 de juliol

TERCERA SETMANA del 12 al 16 de juliol

CINQUENA SETMANA del 26 al 30 de juliol


