
Passatge de l’Esport núm.1

(Pavello de la Gamba)

De Dilluns a Dijous 

de 9:30h a 13:30h i de 16:00h a19:30h

Divendres de 9:30h a 13:30h

Telèfon: 93 817 37 36

www.jespe.org

jespe@jespe.org

facebook.com/consellesportiu.altpenedes

Descobreix amb 

Casal lúdic esportiu 2017

La Granada
Del 26 de Juny 
Al 28 de Juliol

FITXA D’INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms:  nen/a

Curs actual (2016/17):

Escola actual:

Sap nedar:  Si  No

Grup d’edats: 

Petits (P3 a P5)  Mitjants (1r a 3r)

Grans (4t a 6è)  Joves (1r a 4t d’ESO)

DADES DE LA FAMÍLIA

Nom i cognoms: pare/mare/tutor

DNI:

Adreça:

CP / Població:

Tèlefons de contacte:

Correu electrònic:

      Autoritza les comunicacions electròniques.

Els dies de piscina, recollirem el nen/nena a:

La piscina  L’escola

Observacions (al·lergies, medicacions...):

Signatura / Nom complet de la persona responsable:

Data:
Autoritza l’assisténcia al Casal d’Estiu 2017 de La Granada i que la imat-
ge del nen/a pugui aparéixer en fotogra� es corresponents a les activitats 
del Casal publicades en espais públics.

Col·laboració

Ajuntament de
La Granada



REUNIÓ 
INFORMATIVA GENERAL

Dimarts 23 de Maig
• A les 19:30h 

Al centre cívic.

PREUS
S. Acollida Casal Menjador S.Tarda

Del 26/6 a l’ 30/6 8€ 45€ 45€ 15€

Del 3/7 a l’ 7/7 8€ 45€ 45€ 15€

Del 11/7 a l’ 14/7 6.5€ 40€ 36€ 12€

Del 17/7 a l’ 21/7 8€ 45€ 45€ 15€

Del 24/7 a l’ 28/7 8€ 45€ 45€ 15€

TOT EL CASAL 35€ 200€ 210€ 67€

TOTAL:          €
NOVETAT: Aquest any hi ha servei de migdia amb dinar 
al restaurant LA BÒBILA FOOD, on dinaran a una sala de 
dintre tranquil·lament. Després de dinar tornaran a l’escola 
per acabar fent alguna activitat � ns les 15h.

EXCURSIONS A: ( preu no inclòs al Casal )

• L’Illa Fantasia

• Trobada esportiva a Vilafranca

• Esports d’aventura

• Acampada

Servei d’acollida mati 2.5€ dia esopràdic, dies:

Servei de migdia 10€ dia esopràdic, dies:

Servei d’acollida tarda 3.5€ dia esopràdic, dies:

Només en el cas que hi hagi un grup � x de nens/es, en cada servei 
tota la setmana. Es requereix un mínim de 10 nens/es per poder 
oferir el servei.

TOTAL:          €

INGRESAR AL COMPTE CORRENT
BANC SABADELL ES58 0081 1712 9900 0100 9401
Cal especijicar el nom i cognom del nen/a i afegir “LA GRANADA”

Possibilitat de fer pagament als caixers automàtics de
Banc Sabadell a través del codi 4941.

CASAL LÚDIC ESPORTIU 2017
Gaudeix d’unes divertides vacances en uns espais amplis, 
oberts i condicionats per a nens i nenes de diferents 
edats, a l’escola Jacint Verdaguer de La Granada.

Molt a prop de casa teva hi trobareu diversió 
assegurada en totes les activitats, tallers, jocs, esports, 
gimcanes, jocs d’aigua i excursions que organitzem per 
a tu.

INSCRIPCIONS OBERTES

Cal portar la butlleta d’inscripció, degudament omplerta 
� ns el dia 7 de juny, i deixar-la a l’Ajuntament de la 
Granada o a l’escola Jacint Verdaguer. Cal portar: 

• Fitxa d’inscripció

• Comprovant bancari de pagament (especi� car el 
nom del nen/a i afegri “LA GRANADA“)

• Fotocopia targeta sanitaria CatSalut
A l’escola, a la reunió informativa o a l’Ajuntament.

HORARIS I SERVEIS

Servei d’acollida mati: de 8:00h a 9:00h

Casal d’estiu: de 9:00h a 13:00h

Servei de menjador: de 13:00h a 15:00h

Servei d’acollida tarda: de 15:00h a 17:00h

Edats: Cursant actualment de P3 a 4t d’ESO

Passarem dues nits 
fora d’acampada...
i els petits una nit al 
centre cívic!


