
CASAL D’ESTIU 2018 

Informació general  

EDATS: infants i joves nascuts del 2004 al 2014 

DATES: del 25 de juny al 20 de juliol (1)

HORARI: de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h i de 15 h a 17 h

(1)(el dia 20 de juliol l’horari serà de 9 h a 13 h i servei de menjador fins les 15h)

 

SERVEIS COMPLEMENTARIS

-S´ofereix servei de menjador(2) per a tots els dies que hi hagi activitat, i també hi ha la possibilitat 

d’utilitzar-lo en dies puntuals.

-S’ofereix servei d’acollida(2), de 7.45 h a 9 h, per a tots els dies que hi hagi activitat, i també hi ha la possibilitat 

d’utilitzar-lo en dies puntuals.

(2)(aquests serveis s’oferiran si hi ha el mínim d’inscrits)

 

LLOC ON ES FARÀ EL CASAL 

Escola la Pau. Els nascuts entre els anys 2011 i 2014 

Institut-Escola Jacint Verdaguer (edifici d’infantil i primària). Els nascuts entre els anys 2004 i 2010

 

PREUS

Per persona: 144 € 

Si es tracta de dos germans, la tarifa per a cadascun serà de 122 € 

Si es tracta de tres germans, la tarifa per a cadascun serà de 109 €

Menjador: 114 € per persona (tots els dies, excepte sortides)

Menjador ocasional: 6,80 € per persona/dia

Acollida: 30,50 € per persona (tots els dies)

Acollida ocasional: 2,50 € per persona/dia

 



ACTIVITATS

La proposta de Casal d’Estiu d'enguany té vint dies de durada, on els nens i  nenes es divertiran fent jocs,
descobertes, excursions, tallers, piscina, etc i als més grans  els esperen jocs, descobertes, piscina, activitats
esportives, etc.

(la gestió de les activitats anirà a càrrec d'una empresa especialitzada).

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es faran a l’Índex del 18 al 27 d’abril, on s’haurà d’entregar tota la documentació  en

horari de dilluns a divendres, de 16 a 20 h

Per formalitzar la inscripció, cal portar la següent documentació de cada nen o nena:

1. Full de sol·licitud d'inscripció. 

2. Fotocòpia de la targeta sanitària o de la mútua.

3. 1 fotografia mida carnet o fotocòpia en color amb el nom al darrere.

4. Fotocòpia de la cartilla de vacunacions actualitzada.

5. Full de fitxa mèdica (model oficial que es pot aconseguir a l’Índex o a través 

de la seva web www.indexjove.cat, apartat casal d’estiu)

El full de sol·licitud d'inscripció, juntament amb tota la informació, es pot demanar a l’Índex de dilluns a
divendres, de 16 a 20 h o es pot aconseguir a través de la seva web www.indexjove.cat (apartat casal d’estiu). 

No s'acceptarà cap inscripció que no vagi acompanyada de la totalitat de la documentació.

Un cop entregada la documentació, se us donarà un full de pagament amb la quota a ingressar i el número de
compte bancari.

Per confirmar la plaça al Casal d'Estiu, caldrà fer efectiu el pagament de la quota i portar el comprovant de
pagament abans del 7 de maig a l'Índex, de dilluns a divendres, de 16 a 20 h

No s'acceptaran inscripcions fora de termini.

Qualsevol situació no prevista serà resolta per l’entitat organitzadora.

Podeu consultar el reglament de funcionament del Casal d’Estiu a través del web municipal www.indexjove.cat 
(apartat casal d'estiu)

 

INFORMACIÓ  I INSCRIPCIONS

Índex

C. Pompeu Fabra, 34 · Tel. 93 891 33 20 · index@santsadurni.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 16 a 20 h 

http://www.santsadurni.cat/
http://www.indexjove.cat/
http://www.santsadurni.cat/

