Per fer la inscripció, cal :


Una fotografia de carnet



Còpia de la targeta sanitària



Còpia del llistat de vacunes



Els 24 dígits de l’entitat bancària



Per cada mes inscrit 15€ (aquests
diners són a compte de la quota i per
reservar la plaça)



PRESENTAR-HO en el termini de
INSCRIPCIONS, sinó es donarà de
BAIXA la plaça.

La targeta sanitària, les vacunes i el banc, ho han de
portar els nens i nenes que NO han participat mai el
Casal o bé, si hi ha modificacions.




Estiu 2019

Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 8:30h a 14h.
dijous tarda, de 16h a 19h

REUNIÓ INFORMATIVA PER GRUPS:
Casalet i Casal
 Dijous 13 de juny a les 20h al
Centre Cultural

AJUNTAMENT DE LES PRESES
Major, 2
Les Preses
Telèfon: 972 693232 (Extensió 2, EMPRIS)
Correu: serveis@lespreses.cat

Del 25 de JUNY al
30 D’AGOST

 Descompte del SERVEI per a germans:

PREUS

JUNY‐JULIOL

OBJECTIUS:
 Oferir a les famílies un servei educatiu
en el lleure en temps de vacances
escolars.
 Afavorir el desenvolupament integral
dels infants i fomentar els valors de
participació, cooperació i solidaritat.

MATI

1 SETMANA
38,00 €

Pack
5 SETMANES
158,25 €

TARDA

32,50 €

135,50 €

MATI I TARDA

50,85 €

212,00 €

*DINAR

30,00 €

137,50 €

ACOLLIDA

5,00 €

25,00 €

ESMORZAR

inclòs preu

inclòs preu

BERENAR

inclòs preu

inclòs preu

 CASALET : P3 , P4 , P5
ASSEGURANÇA

8,00€ / NEN

Acollida 1 dia (esporàdic)

1,00 €

*Dinar 1 dia (esporàdic)

7,00 €

 CASAL: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è
 HORARIS:

2 germans, 5% cadascú
3 germans, 50% el tercer germà
Quart germà, gratuït

AGOST

 El pack de juny-juliol serà des del 25/6 al
26/7.
El pack d’agost serà des del 29/7 al 30/8.
 Les quotes es liquiden en DOS rebuts
bancaris,de l’1 al 10 de juliol (juny-juliol) i de
l’1 al 10 d’agost.(agost)
 No s’aplicaran devolucions pels dies no
assistits al Casal o Casalet, ni pels serveis
donats de baixa.
INSCRIPCIONS:
Per internet a serveis.lespreses.cat, o bé a
les oficines de l’Ajuntament

7:45h a 9:00h Acollida

Del 2 al 10 de maig

9:00h a 13:00h Activitats (matí)
13:00h a 15:00h Menjador
15:00h a 18:00h Activitats (tarda)
 LLOC:
Centre cultural
Pista poliesportiva

COLÒNIES I CAMPAMENTS

1 NIT CASALET
2 NITS CASAL

P3, P4, P5
1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è

1 NIT (si ja paga menjador)
35,00 €
1 NIT
40,00 €
2 NITS (si ja paga menjador)
50,00 €
2 NITS
60,00 €
Juliol: setmana del 15 juliol
Casa Colònies : Sant Salvador de Bianya
Agost: setmana del 19 d’agost
Casa Colònies : Sant Privat d’en Bas
Quan el teu grup és de colònies no hi ha CASAL

* Cal afegir + 10% iva (DINAR)






Per a tots els infants de Les Preses
Per a infants amb els avis del municipi
Per a infants de l’escola la Bòbila
Per a infants que el pare o la mare
treballi al municipi (cal justificant)

A partir del 15 de maig
 S’atendran les sol·licituds per a la resta
d’infants, per ordre d’arribada sempre i
quan quedin places.

