INSCRIPCIONS places limitades

s

Dies 10 i 11 de desembre 2018
 Per a tots els infants empadronats a les Preses.
 Per a infants amb pare o mare empadronat a les Preses, encara que l'infant estigui
empadronat en un altre municipi.

Un any més, l’Ajuntament de les Preses, a través de l’empresa municipal EMPRIS
SL, ofereix una alternativa per gaudir de les vacances de Nadal. Les activitats es
realitzaran, per grups o conjuntament, segons el nombre d’inscrits cada dia.
L’equip de monitors estarà format per veterans dels Casals de les Preses. Com
sempre, s’oferirà una organització de gran qualitat.

 Per a infants amb avis empadronats al municipi.
 Per a infants matriculats a l'escola la Bòbila.
 Per a infants que el pare o la mare treballin al municipi (cal un justificant).

Dia 13 de desembre 2018
 S'atendran les solꞏlicituds per a la resta d’infants per ordre d'arribada sempre i quan

quedin places.

 CASALET: P-3, P-4 i P-5
 CASAL:

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è

 LLOC:

Centre Cultural, Mòdul del Casal i

A partir del 14 de desembre, no s’acceptarà cap inscripció de nous usuaris, ni serà possible oferir noves
places. Penseu que ja tindrem fet l’equip de monitors. Els inscrits, en canvi, podran demanar ampliació del
servei sempre que sigui possible.

pista poliesportiva.
 HORARIS:

7:45h a 9:00h

- Servei d’acollida

9:00h a 13.00h

- Activitats i tallers

13.00h a 15.00h

 Per fer la inscripció cal dur:
1. Una fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a.
2. Una fotocòpia del llistat de vacunes.
3. Una fotocòpia de la llibreta del banc on figuri el número de compte.
* Aquesta documentació,l’han de portar els que NO han participat MAI al Casal o
Casalet , o bé, si s’ha realitzat alguna modificació.

- Servei de MENJADOR

SERVEIS OPCIONALS:

NOTES

Servei de menjador. Empresa Menja’m.

CALENDARI: del 24 de desembre 2018 al 4 de gener
Dilluns

Dimarts Dimecres

2019

.

Dijous

Divendres

24 desembre
matí

25 desembre
festiu

26 desembre
festiu

27 desembre
matí

28 desembre
matí

31 desembre
matí

1 gener
festiu

2 gener
matí

3 gener
matí

4 gener
matí

QUOTES DELS SERVEIS
Matins:
Menjador:
H.acollida:
Dies esporàdics: matí:
menjador:
h.acollida:

Les inscripcions també es poden fer per Internet a l’adreça www.lespreses.cat



Servei d’acollida. S’oferirà si hi ha un mínim d’inscrits.

.

44,33€ / 7 dies
38,50€ / 7 dies
11,55€ / 7 dies
7,60€ / 1 dia
6,00€ / 1 dia
1,65€ / 1 dia

COMPTE

.

El Casal i Casalet de Nadal es realitzarà si hi ha un mínim d’inscrits.
Cal portar : l’esmorzar i roba còmoda per jugar.
Les entrades i sortides seran pel Centre Cultural.
Si queden places, els participants ja inscrits, poden assistir el mateix dia.
No s’aplicaran descomptes ni devolucions pels dies no assistits, ni pels serveis
donats de baixa.
 Descomptes del servei per a germans inscrits: si són dos germans, 5% cadascun.
Si són tres germans, 50% el tercer germà petit. Quart germà, gratuït.
S’entén com a germans només els fills del pare i mare que figuren a la inscripció.






PER A MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS :
AJUNTAMENT DE LES PRESES
C. Major, 2
Les Preses 17178
Telèfon: 972 69 32 32 (Extensió 2, EMPRIS)
www.lespreses.cat
a/e: empris@lespreses.cat

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres: de 8.30h a 14h
Dijous tarda: de 16h a 19h

.

