
CASAL D'ESTIU
LLEURE ADAPTAT +12

CERDANYOLA DEL VALLÈS 2021

DEL 28 DE JUNY AL 30 DE JULIOL
Més informació a: 

935808888
www.cerdanyola.cat/estiu



El casal municipal es durà a terme en cinc torns d'una setmana de durada  cadascun i des
del 28 de juny al 30 de juliol

Opció matí: 55 € /setmana 
Opció tot el dia: 75 € / setmana 
Opció tres dies matí i dos dies “tot el dia” : 65 €
A partir del segon germà o germana, opció matí: 45 €/setmana
A partir del segon germà o germana, opció tot el dia: 65 € / setmana 
A partir del segon germà o germana, opció tres dies matí i dos dies “tot el dia” : 55 € 
Esporàdica: 7 € / dia

Format presencial entre el 24 de maig i l’11 de juny del 2021 a les dependències de l'Àrea de
Benestar Social ( Avinguda Espanya 6C baixos). Cal demanar cita prèvia per internet o bé trucant
al 935808888 extensions 3772 i 3770.
Format telemàtic entre el 24 de maig al 13 de juny del 2021.  

Les inscripcions al Casal d’Estiu s’hauran de realitzar: 

Fitxa inscripció omplerta
Declaració Responsable COVID19 (portar el dia d’inici del torn)
Còpia del llibre de vacunes al dia
Fotografia de la jove
Còpia targeta sanitària
Còpia del DNI de mare/pare/tutor/a legal de la jove

          Cal portar:

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

L'oferta és de 15 places, que s'admetran per rigorós ordre d'inscripció, en cas de posteriors inscripcions es comunicarà a les
famílies que quedarà en llista d'espera i s'avisarà en cas que es disposi d'alguna vacant.

 REUNIÓ DE FAMÍLIES

Si hi ha algun canvi de data o lloc us ho farem saber via telefònica. 
Demanem que vingueu només un membre de la unitat familiar.

La reunió de famílies se farà el 21 de juny a les 15,30h al pati de l'Espai Infantil. 

DATES I PREUS

HORARIS I LLOC

Una vegada presentada i registrada la fitxa d’inscripció, es considerarà formalitzada la seva inscripció al Casal d’Estiu.
La corresponent liquidació serà emesa per l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona (ORGT), ja que és
l’organisme en qui té delegada la recaptació d’aquest ingrés. Aquesta liquidació serà enviada a l’adreça que figura al full

d’inscripció. 

L'horari del Casal serà de 8.30-13.30h o bé de 8.30-16.30h  amb l'opció de menjador i tarda per  a tots
els torns. S'inclourà una excursió de dia sencer fins les 16.30h per torn ( aquest dia no hi ha opció
menjador ni pícnic).
El Casal d'estiu es realitzarà a l 'escola Sant Martí


