
Un any més us presentem El Casal d’Estiu 

de Vilablareix, que ofereix activitats 

engrescadores que permeten gaudir de 

l’estiu. Aquest any va de natura. 

Una part del Casal està subvencionada per 

l’Ajuntament i els beneficiaris són els nens i 

nenes de Vilablareix, en un 25%. 

Per raons d’espai s’admetran els infants 

empadronats a Vilablareix. Si queden places 

s’obrirà un termini pels no empadronats. 

 

Davant de la situació excepcional que estem 

vivint ja us informarem de les dates 

d’inscripció. 

 

Es cobrarà el 25% al moment de fer la inscripció i el 

75% restant abans de començar el casal. 

La plaça no es considerarà definitivament 

adjudicada sense la presentació de tots els 

documents obligatoris sol·licitats i efectuat el 25% 

del cost. 

En el cas de donar-se de baixa, no es retornaran els 

diners a menys que hi hagi una causa justificada. 

No s’acceptarà cap inscripció fora de termini.

 

 

 

Full d’inscripció i fitxa de salut (trobareu el model a 

la web de l’Ajuntament). 

Fotocòpia tarja magnètica sanitària o altre 

document acreditatiu del dret de prestació de la sanitat 

pública o de l’assegurança mèdica privada. 

Fotocòpia carnet de vacunes. 

Informe mèdic amb les dades actualitzades en cas 

d’al·lèrgies i/o intoleràncies, altres malalties de rellevant 

importància i en cas de necessitar medicació en horari 

del Casal. 

Carnet de família nombrosa i/o monoparental, en 

cas de sol·licitar una de les bonificacions de la quota.

 

 

 

Matí ............................... 220€ 

Matí + dinar .................. 420€ 

Matí + dinar + tarda ..... 590€ 

Matí + tarda .................. 390€ 

Tarda ............................. 170€ 

Tarda + dinar ................ 324€ 

 

 

 
Matí ..................................................... 72€ 

Matí + dinar ...................................... 115€ 

Matí + dinar + tarda.......................... 180€ 

Matí + tarda ...................................... 135€ 

Tarda ................................................... 64€ 

Tarda + dinar .................................... 107€ 

1La setmana del 6 al 10 de juliol s’afegirà 

41,50€, corresponents a l’excursió (dinar i 

servei de guarda no inclosos)

Només dinar2 (inclou vigilància de 13 a 15h) ............................................ 9,50€ 

Servei de guarda2 de 8 a 9h ................ 10,25€/setmana o 4,60€/dia esporàdic 

El dia que els nens/es vagin a 

l’excursió de tot el dia s’hauran 

d’emportar el dinar. 

Servei de guarda: Hi ha d'haver un 

mínim de 10 persones. En el cas 

que no s'arribi, no s'acceptaran 

infants esporàdicament. 

Bonificació Famílies 

nombroses i/o monoparentals: 

Un fill/a inscrit al casal 10% 

Dos fills inscrits al Casal 15% 

Tres fills inscrits al Casal 20% 


