
ORGANITZA:

Més informació al:
Punt d’Informació Juvenil 
e-mail: pij@guixols.cat

c/ del Mall, 61- Tel. 972.32.73.60

podeu consultar altres activitats
d’estiu per a nens/es i joves a:

www.guixols.cat (canal jove)



CASALS D’ESTIU 2012
 CASAL D’ESTIU

Adreçat a nens/es nascuts de l’any 2000/2008
LLOC: Escola Gaziel

 CASAL ESPORTIU
Adreçat a nens/es nascuts de l’any 1997/2005
LLOC: Pavelló M. La Corchera i Pavelló M. Carles Nadal

DATES: Del 2 al 31 de juliol i del 2 al 31 d’agost 
 * 1 i 15 d’agost festiu

 DIES I HORARIS: De dilluns a divendres
 Matí de 9 a 13 (4 hores)
 Matí+Dinar de 9 a 16 (7 hores) inclou dinar
 Tarda de 16 a 20 (4 hores)
 Tarda+dinar de 13 a 20 (7 hores) inclou dinar

 Servei Bon dia de 8:30 a 9 del matí (es farà sempre que 
hi hagi un mínim de participants)

PREUS:

Per setmana Per mes
36,70€ (matí o tarda) 4 hores 132,35€ (matí o tarda) 4 hores

74’95€ (matí o tarda + dinar)  
7 hores

268’80€ (matí o tarda + dinar)  
7 hores

69’78€ (matí i tarda) 8 hores 251,25€ (matí i tarda) 8 hores

7’75€ (servei bon dia) 8:30-9 27,90€ (servei bon dia) 8:30-9 

setmana 1 juliol: del 2 al 6
setmana 2 juliol: del 9 al 13
setmana 3 juliol: del 16 al 20
setmana 4 juliol : del 23 al 27

setmana 1 agost: del 6 al 10 
setmana 2 agost: del 13 al 17
setmana 3 agost: del 20 al 24
setmana 4 agost: del 27 al 31

* Els dies 30 i 31 de juliol poden assistir 
als casals tots els nens/es que s’hagin 
inscrit el l’opció “per mes” (juliol)

* Els dies 2 i 3 d’agost poden assistir als 
casals tots els nens/es que s’hagin inscrit 
el l’opció “per mes” (agost)

** En el cas que alguna familia tingui la necessitat d’inscriure el seu fill/a els dies 30, 31 
de juliol i 2,3 d’agost consulteu amb el Punt d’Informació Juvenil

SERVEIS EVENTUALS:
7,20€ (menjador diari)
2,05€ (servei bon dia diari)

Bonificacions a germans:
20% dos germans o més inscrits

PROCÉS D’INSCRIPCIONS: 

Entra a www.guixols.cat del 7 al 18 de maig, omple el full 
d’inscripció, imprimeix-lo conjuntament amb el full de pagament 
i fes l’ingrés al número de compte 0049-1919-38-2010050758 
del Banc Santander Central Hispano.

Retorna el full d’inscripció degudament signat, el rebut de 
pagament i la fotocòpia de la tarja sanitària:

Al Punt d’Informació Juvenil de les 17.00 a les 20.00 hores del 
7 al 18 de maig

�� Fins que no es retorna tota la documentació 
no queda confirmada la plaça. No s’acceptaran 
inscripcions fora de plaç.
�� La reserva de la plaça és intransferible.
�� L’anul·lació de la inscripció suposa la pèrdua, per part de 
l’interessat, del pagament de l’activitat.
�� Un cop s’hagin fet les matriculacions i si resten places 
lliures hi tindran accés les persones que no hagin fet 
inscripció dins del termini.

REUNIÓ INFORMATIVA: Abans d’iniciar els Casals 
d’Estiu es farà una reunió informativa que 
s’anunciarà degudament a la web municipal.

CAMPUS JOVE D’ESTIU 2012
Inici inscripcions el 7 de maig

 CURS PREMONITORS/ES DE LLEURE
Adreçat a joves nascuts de l’any 1994/1998
LLOC: Escola l’Estació
Del 2 al 27 de juliol, de dilluns a divendres
Torn matí: de 10 a 13 hores
Torn tarda: de 17 a 20 hores
Més informació i inscripcions al Punt Jove 


