
AQUESTA PROPOSTA ES POT VEURE MODIFICADA FRUIT DE LES
INSTRUCCIONS PREVISTES PER PART DE LES AUTORITATS SANITÀRIES I

LA DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT,
 PER LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS 

CAL REALITZAR la preinscripció per garantir la plaça i
POSTERIORMENT ES GESTIONARÀ LA INSCRIPCIÓ I EL PAGAMENT

Inscripció setmanal o mensual
Del 29 de juny al 31 de juliol i del 3 al 28 d'agost de 2020 *

Activitats de lleure, natura, educatives i esportives
Proposta educativa per grups d'edat des de P3 INF a 6è EP

Sortides, excursions, piscina i activitats amb centre d'interès
Lloc: pavelló , escola, centre cívic i espais a l'aire lliure

Casal d'estiu
Sant Julià
de Ramis

2020
juny, juliol i agost
 

 

Organitza i realitza l'activitat:
estiu@fundacioesplaigirona.cat

@fundacioesplaigirona

Fundació Esplai Girona

@esplaigirona



Preinscripcions a través del formulari web a
www.fundacioesplaigirona.cat del 6 al 25 de maig

Posteriorment caldrà omplir la documentació i lliurar-ho personalment
degudament signat a l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis.

El pagament s'haurà de realitzar un cop confirmat el casal amb el lliurament de
documentació original, per transferència bancària. Caldrà còpia del justificant.

Inscripcions

Acollida (de 8h a 9h) - 10€/setmana o 35€/mes
Matí (de 9h a 13h) - 50€/setmana o 190€/mes
Matí amb dinar (càtering, de 9h a 15h) - 80€/setmana o 315€/mes
Matí amb dinar (carmanyola, de 9h a 15h) - 55€/setmana o 200€/mes

S'ofereix la següent proposta d'horaris i preus:

 
*Aquestes franges inclouen l'entrada i sortida prèvia de 10 minuts en cada franja d’horari.

 
Cal tenir present que es concretaran els horaris i les dates exactes en funció de les restriccions que

puguin sorgir en relació al COVID-19.

 
L'organització es reserva el dret d'anul·lar l'activitat si el nombre d'inscrits no arriba al mínim.

 
Es preveu la possibilitat d'establir beques o ajudes per a infants en situació de vulnerabilitat.

 
Hi haurà reunió informativa de famílies abans de l'inici de l'activitat. 

 

UN ESTIU PER
TOTHOM

 
lleure

natura
convivència

esport

 

Horaris i preus


