
DURADA: El 25 de juny al 31 de juliol de dilluns a divendres. 

 

EDATS I HORARIS: 
Nens i nenes de P3 a 6è (de 3 a 12 anys). 

Matí: de 9 a 1h. Dinar: d’1 a 3h. 

Casal Esportiu de 3 a 6 de la tarda. Nens i nenes de P3 a P5 (3 a 6 

anys) (mínim 10) i de 6 a 12 anys,  

Del dia 12 al 16 de JULIOL, a més a més del Casal d’Estiu, es faran 

COLÒNIES D’ESTIU per els nens/es de P5 a 6è. Més informació al 

tríptic adjunt. 

*El dia 25 de juliol és festiu, no es farà casal. 

 

LLOCS: 
Matí: Escola Madrenc. Tarda: Pavelló poliesportiu. 

Piscina Municipal: d’11 del matí a 12 del migdia o de 12 del migdia 

a 1 de la tarda i de 5 a 6 de la tarda. 

 

PREUS: S’han incrementat un 15% respecte l’any passat ja que     

s’han ampliat els dies del casal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subvenció del casal pels nens i nenes empadronats 
del 25% d’aquests preus 
 
DESCOMPTES  QUOTA CASAL FAMÍLIES NOMBROSES: 
Un fill/a inscrit al Casal. .......................... 10 % 

Dos fills inscrits al Casal ........................ 15 % 

Tres fills inscrits al Casal ....................... 20 % 

 

DEL 25 DE JUNY AL 26 DE JULIOL 
Matí ----------------------------------------- 230,00€  
Matí + dinar -------------------------------- 497,50€ 
Matí + dinar + tarda ----------------------- 589,95€  
Matí + tarda -------------------------------- 368,00€ 
Tarda ---------------------------------------- 175,95€ 

PER SETMANES (5 DIES) 
Matí ------------------------------------ 69,00 € 
Matí + dinar -------------------------- 129,95 € 
Matí + dinar + tarda ----------------- 175,95 € 
Matí + tarda -------------------------- 106,95 € 
Tarda ----------------------------------- 60,95 € 
Excursió ------------------------------- 40,00 € 

TELÈFONS. cas d’urgència: 
Pers. de contacte: telf: 
Pers. de contacte: telf: 
Pers. de contacte telf: 
Pers. de contacte: telf: 
 

DADES SANITÀRIES 
AL·LÈRGIES (menjar, maquillatge, etc): 
 
DIETES O RÈGIM ESPECIAL: 
 
TÉ NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS: 
QUINES? 
MALALTIES (prèvies a tenir en compte i actuals): 
 
PREN MEDICAMENTS? 
 

QUINS? 
 
AUTORITZACIONS 
En/na................................................................... 
amb DNI.......................................... 
com a pare/mare, o tutor/a del nena...................................... 
.............................................................. 
Manifesta que: 
Autoritza al seu fill/a assistir al Casal d’Estiu de Vilablareix. 
 

Autoritza a les decisions medicoquirúrgiques que siguin       
necessàries adoptar, en cas d’extrema urgència, sota direcció 
facultativa pertinent. 
 

Per tal de poder fer fotos i gravar en vídeo als vostres fills/es: 
DONO el meu consentiment per a l’ús de la seva imatge (Llei 

1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge) en documentació i 
mitjans relacionats amb l’activitat, ja sigui Televisió,     
Revista, Facebook de Vilablareix. 

 
 

Vilablareix,.................................de..................................2014 
Signatura 

 

 

 

Casal Estiu 2014 

Vilablareix 

Només dinar: 7€ , inclou vigilància d´1 a 3 de la tarda. Els   

tiquets els podeu recollir a l’Ajuntament. 

El dia que els nens/es vagin a l’excursió de tot el dia s’hauran             

d’emportar el dinar. 

Servei de guarda (8 a 9 del matí): 8€ setmana / 3,50€ esporàdics 

31

www.vilablareix.catcarrer Perelló, 120    17180 Vilablareix     T. 972 40 50 01
#



 

El Casal d’Estiu és una opció lúdica i educativa per a les 
vacances d’estiu, que ofereix activitats engrescadores 
que permeten a l’infant a gaudir de l’estiu alhora que 
es relacionen entre ells d’una manera diferent de com 
ho fan durant al llarg del  curs escolar.  
 
Les diferents activitats que s’organitzen estan         
programades segons l’edat del participant. Com cada 
any es realitzen activitats recreatives, esportives,                
manualitats, jocs, cançons, excursions pel poble... 
 
Hi haurà una excursió de tot el dia. Els nens/es que 
vinguin per setmanes l'hauran de pagar a part. 
 
Enguany l’acadèmia Aprèn, Centre d’Estudis S.C realit-
zaran activitats d’anglès dins el Casal. 
 
Els nens i nenes inscrits s’organitzaran d’acord amb 
l’edat i cada grup tindrà assignat un monitor o        
monitora. 
 
Una part del Casal està subvencionada per               
l’Ajuntament i els beneficiats són els nens i nenes de 
Vilablareix, en un 25%. 
 
Com a novetat aquest any l’Ajuntament ofereix la  
possibilitat de fraccionar el pagament del Casal fins a 3 
terminis. 
 
Per raons d’espai només s’admetran inscripcions fins a 
160 nens/nenes. Tenen prioritat els infants              
empadronats a Vilablareix. 
 
 

 

REUNIÓ INFORMATIVA 
Dimarts, 22 d’abril a les 8h del vespre a Can Gruart. 
 

PREINSCRIPCIÓ: 
Totes les  persones interessades en el  Casal d’Estiu han 
de realitzar prèviament una preinscripció. 
Del 23 d’abril al 6 de maig, a l'Ajuntament. 
De dilluns a divendres de 9 a 2h. 
Dimarts de 4 a 8h de la tarda. 

Es cobrarà el 25% de l’opció escollida mitjançant la       
domiciliació bancària. 
En el cas de donar-se de baixa, no es retornaran els diners 
a menys que hi hagi una causa justificada. 
A partir d’aquesta data sols s’admetran inscripcions, en 
una llista d’espera per rigorós ordre, per a possibles     
baixes. 
 

En el moment de fer la preinscripció, s'haurà de portar: 
Full d'inscripció i, amb l'autorització de participació al 

Casal, signada per la persona que tingui la pàtria 
potestat. 

Fitxa mèdica, convenientment signada per la persona 
que tingui la pàtria potestat (darrera inscripció). 

Fotocòpia de la tarja d'identificació sanitària o altre 
document acreditatiu del dret a la prestació a la 
sanitat pública o de l'assegurança mèdica    privada. 

 
INSCRIPCIÓ: 
La plaça no es considerarà definitivament adjudicada    
sense la presentació de tots els documents obligatoris 
sol·licitats. 
El dia 6 de juny es cobrarà el 75% restant. En cas de      
demanar-ho fraccionat el 40 % es cobrarà el 6 de juny i el 
35% el dia 2 de juliol. 
 

 
INSCRIPCIÓ CASAL D´ESTIU LES ORENETES 2014 
NOM:______________________________________________ 

COGNOMS:__________________________________________ 

DATA DE NAIXEMENT:__________/_________/_________ 

EDAT :_________  CURS (acabat ):___________ 

ADREÇA:__________________________________________ 

POBLACIÓ:______________________     C.P______________ 

E-MAIL:____________________________________________ 
 

OPCIONS A TRIAR:  
Tot el casal (del 25 de juny al 31 de juliol), Poseu una creu: 

 
 
 
 
 

 

Per setmanes (poseu una creu a l’opció de dalt i la setmana/es 
que escolliu): 
Setmana del.....25....... al.......27........ de Juny del 2014 
Setmana del.....30....... al........4......... de Juny al Juliol del 2014 
Setmana del.......7....... al.......11........ de Juliol del 2014 
Setmana del.....14....... al.......18........ de Juliol del 2014 
Setmana del.....21....... al.......24........ de Juliol del 2014 
Setmana del.....28....... al.......31........ de Juliol del 2014 
 
Excursió (24 juliol) , encercleu l’opció correcte           SI              NO 
(Qui s’apunti per setmanes l’excursió es paga a part) 
 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:  
IBAN 

Desitjo fraccionar el pagament en 2 terminis  
  SI   NO    
En cas afirmatiu se us cobrarà: 
1er  el 25 %, al moment de fer la preinscripció 
2on  el 40 %, el 6 de juny 
3er   el 35 %, el 2 de juliol 
En cas negatiu se us cobrarà: 
1er  el 25%, al moment de fer la preinscripció 
2on  el 75%, el 6 de juny 

 
CONTINUA AL DARRERA 

 

 
Segons el Decret 137/2003,  10 de juny, el Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya obliga a tots els casals a adjuntar 
a les inscripcions la fotocòpia de la tarja d’identificació sanitària i de la fitxa mèdica, convenientment signada pel tutor/a. 

 MATÍ  SERVEI DE GUARDA (8 a 9 matí) 

 MATÍ+DINAR  MATÍ+DINAR+TARDA 

 MATÍ+TARDA  TARDA 
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