
ZONA 5

Informació general 

EDATS: infants i joves nascuts del 2005 al 2015 

DATES: del 22 al 26 de juliol 

HORARI: de dilluns a divendres de 9 h a 13 h 

SERVEIS COMPLEMENTARIS

-Menjador de carmanyola (2). En la modalitat de carmanyola els usuaris es porten el dinar de casa i els monitors/es 
l'escalfen quan arriba el moment. S´ofereix per a tots els dies que hi hagi activitat, i també hi ha la possibilitat d’utilitzar-lo 
en dies puntuals.

-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 

Escola la Pau. 

PREUS

Per persona: 75 € 

Si es tracta de dos germans, la tarifa per a cadascun serà de 71 € 

Si es tracta de tres germans, la tarifa per a cadascun serà de 67,50 €

Menjador de carmanyola: 16 € per persona

Menjador de carmanyola ocasional: 3 € per persona/dia

Acollida: 10 € per persona (tots els dies)

Acollida ocasional: 2,50 € per persona/dia



PREINSCRIPCIONS

És necessari presentar una preinscripció prèvia 

(activitat subjecte a un mínim de preinscripcions)

Les preinscripcions es faran a l’Índex del 24 d'abril al 3 de maig.

Matins: de dimarts a divendres de 9 a 14 h

Tardes: dilluns i dimecres de 16 a 20 h

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

1. Full de preinscripció. 

Tenint en compte que l'activitat està subjecte a un mínim de preinscripcions, un cop finalitzat el termini
es confirmarà la reserva mitjançant un correu electrònic o telèfon, i caldrà realitzar la inscripció.

El full de preinscripció 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 Zona 5). 

No s'acceptaran preinscripcions fora de termini.

INFORMACIÓ

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/

