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Campus d’estiuAquest estiu,
t’ho passaràs
com mai!

de descompte
per a fills i filles 
d’abonats

Del 25 de juny
al 4 d’agost
i del 26 d’agost
al 10 de setembre

2019

20%



Activitats
Aprendrem a través del joc i l’esport a respectar, valorar i 
estimar el món en què vivim i en serem conscients que 
cadascun de nosaltres pot aportar un granet de sorra per fer 
d’aquest un món més net i millor.

Serveis i horaris

Reunions informatives pels pares i mares
Dimecres 12 de juny,  a les 10.30 h
Dimecres 19 de juny,  a les 17.30 h

Sortides
Es faran sortides el mes de juliol. Els nens i nenes podran 
gaudir de la natura, d’activitats lúdiques i educatives a l’aire 
lliure o a centres adequats per continuar treballant amb la 
temàtica del campus. Es faran de jornada sencera o fins al 
migdia i sense sortir de la
província de Barcelona.
• Sortida temàtica: sortides educatives.
• Sortida lúdica esportiva: sortides d’aventura o esportives.

 Matí Migdia Tarda
Matí  9 - 13 h
Menjador  13 - 15 h
Tarda   15 - 17 h
Acollida 8 - 9 h  17 - 18 h

Preus per setmanes Fills d’abonats
 20% dte.
Matí  58,50 € 46,80 €
Matí + menjador 100,40 € 80,32 €
Matí + tarda 84,50 € 67,60 €
Matí + menjador + tarda   126,00 € 100,80 €
Tarda 26,50 € 21,20 €
Menjador + tarda 69,10 € 55,28 €
Acollida (matí, migdia i tarda) 1h/5 dies 15,50 € 12,40 €

Preus puntuals
Acollida 1h/dia puntual 3,90 €
Menjador puntual 1 dia  11,30 €
Devolució 1 dia de menjador, avisant 24 h abans 5,00 €
Sortida temàtica 15,00 €
Sortida lúdica esportiva 26,70 €

Edats
De 3 a 14 anys (grups en funció de

les edats segons any de naixement)

Dates del Campus
Del 25 de juny al 4 d’agost i del

26 d’agost al 10 de setembre de 2019

Inscripcions
De l’1 d’abril fins al 23 de juny 

Horari d’inscripcions 
De dilluns a divendres, de 6.30 a 21 h

Dissabtes, de 8 a 20 h. Diumenge, de 9 a 14 h

Documentació que cal portar
Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor

Fotocòpia de la llibreta bancària
Fotocòpia de la targeta sanitària

Fotocòpia del llibre de vacunació
Fotocòpia del Llibre de Família en cas

d’inscripcions de més d’un fill/a

Condicions
• La contractació del campus és per setmanes, llevat els casos en què es programen dies 

sols, en aquests casos es pagarà la part proporcional de la tarifa, segons el tipus de 
servei contractat.

• Preinscripció i reserva de plaça, pagant a compte 40 €.1

Descomptes
• Els fills/es dels abonats gaudeixen d’un 20% de descompte, vàlid per a abonats que 

han estat donats d’alta abans de l’1 d’abril i que romanguin actius durant el servei.
• Descompte del 5% a les famílies que inscriguin més d’un/a fill/a al campus, amb 

aplicació a partir del segon/a fill/a.
• Descompte del 3% per cada nen/a en el cas que s’inscriguin més de dues setmanes 

consecutives.

Els descomptes no seran acumulables, prenent com
a referència el que més afavoreixi a l’usuari.

1 En cas de cancel·lació es perd el pagament a compte.

Aprendrem
la importància
de reciclar i tenir 
cura del nostre
medi natural

Farem noves
activitats i molts amics!

Ens ho passarem
súper be!!!!


