
ACTIVITATS 

DE MOVIMENT

Jocs en grup

Jocs d’aigua

Gimcanes

Danses

ACTIVITATS 

TRANQUIL·LES

Massatges i relaxació

Racons de lectura

Espais de joc (construcció,

simbòlic…)

Tallers de cuina

ACTIVITATS 

ARTÍSTIQUES

Música i cançons

Manualitats 

Colors i mandales

Jocs i emocions

PACK COMPLET
del 6 al 22 de juny

53,50€
PACK SETMANA 1
del 6 al 9 de juny

PACK SETMANA 2
del 12 al 16 de juny

PACK SETMANA 3
del 19 al 22 de juny

DIES PUNTUALS

TARDES 2023

Entrant a l’estiu i a les acaballes del curs escolar, les
tardes durant la jornada intensiva són moments de
trobada, de joc, de tranquil·litat, d’experimentar i

gaudir lliurement.

Partint sempre des del joc, la cohesió
entre tot el grup i amb els altres
grups, s’oferiran les activitats i
propostes de manera que siguin
variades i que tots els infants puguin
participar-hi.

A l’inici de cada tarda, es farà un
canvi relaxat entre l’estona de
menjador i el casalet, deixant
l’espai necessari per fer un espai de
trobada entre el grup i les
educadores, presentar l’activitat
del dia, compartir sensacions i
motivacions… permetent que els
infants se sentin segurs i tranquils
durant les tardes de casalet. 

DEL 6 AL 22 DE JUNY DE 15H A 16H

PACK COMPLET

PREUS

16,50 €

20,50 € 16,50 €

6,15 €



PAGAMENT

El pagament es farà mitjançant rebut bancari el mes de juny. 

En el cas de l'ús esporàdic de l'activitat, s'haurà d'abonar
l'import en efectiu.

Anul·lacions i canvis

Per causes injustificades: es retorna el 50% de la inscripció, i
es perd la plaça.
Per causes justificades (malaltia acreditada amb certificat
mèdic), es recupera el 70% de la inscripció.

Per causes injustificades: no es farà cap retorn de la
inscripció i, es perd la plaça.
Per causes justificades (malaltia acreditada amb certificat
mèdic), es recupera el 70% de la inscripció.

 Entre l'1 d’abril i el 24 de maig (15 dies abans de l’inici de la
jornada intensiva) es podran fer anul·lacions i canvis però:

Entre el 25 de maig i el 22 de juny es podran fer anul·lacions i
canvis però:

INSCRIPCIONS

Quan? del 13  al 31 de març. 

Durant aquest període sí alguna família necessita anul·lar la
inscripció o fer algun canvi, només cal que contacti per correu o
truqui, nosaltres ho tramitarem.

Un cop finalitza el període d’inscripcions i abans que comenci
l’activitat, aquelles famílies que necessitin apuntar-se entraran a
la llista d’espera, per tal de gestionar de manera controlada que
garantim les ràtios establertes. Us informarem de la plaça
atorgada com més aviat millor per correu electrònic.

Un cop començada l'activitat, si necessiteu fer-ne un ús
esporàdic, haureu d'esperar que us confirmem el lloc per tal de
garantir el compliment de la ràtio.


