
 

 

  

Del 25 de juny al 27 de juliol 

             Escola Font del Roure 

Inscripcions 
Del 7 a l’11 de maig al CTC de 9 a 12h i de 16 a 19h 

 Cal portar:   
  Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a. 
  Fotocòpia del carnet de vacunes. 
  Fotocopia del DNI del pare, mare o tutor/a. 
  Foto de carnet recent.  
  Dades bancàries en cas de domiciliar el pagament. 

 

+ Info: www.masquefa.cat 

Reunió informativa 
Dimarts 19 de juny // 17.30h // Escola Font del Roure 

 

Les places són limitades. En el cas que la demanda superi les 
places ofertades, es crearà una llista d’espera. Els nens/es 
empadronats tenen preferència sobre els escolaritzats i els no 
empadronats. Els alumnes dels centres escolars locals no 
empadronats tenen preferència sobre els no escolaritzats i no 
empadronats a l’hora de la inscripció. 
El no pagament de la quota de les activitats en que s’ha inscrit 
el nen/a comporta la baixa.  
Es podrà anul·lar la inscripció i tenir dret a la devolució de 
l’import abonat, presentant una instància a l’ajuntament 
fins el 15 de juny de 2018. Fora d’aquest termini no se’n 
podrà fer l’anul·lació, i no es retornarà el pagament fet, es 
gaudeixi o no del servei. 
Un cop iniciat el casal, només es tindrà dret a la devolució 
del 75% de l’import pagat en cas de baixa mèdica justificada, 

presentant instància a l’ajuntament. 



 

Serveis Horaris 

Preus setmana 

emp/esc 

Preus setmana 

no emp/esc 

5 dies 3 dies 5 dies 3 dies 

Acollida matí 8-9 h 14,00€ 8,00€ 14,00€ 8,00€ 

Casal 9-13.30 h 38,25€ 29,75€ 52,05€ 42,05€ 

Menjador 13.30-15.30 h 29,00€ 18,00€ 29,00€ 18,00€ 

Acollida tarda 15.30-17 h 14,00€ 8,00€ 14,00€ 8,00€ 

La Festa Major és un dels moments més esperats de l’any per 

infants, joves i adults, és un moment de trobada, de 

participació i de celebració ciutadana. Les places i els carrers 

s’omplen de gent que celebra la cultura popular revivint la 

màgia dels balls, els gegants i el bestiari que es vesteixen de 

gala per aquest gran esdeveniment! La Festa Major també és 

experimentar, és viure des de dins aquesta celebració que 

ens permetrà treballar valors i aspectes tan amplis com la 

diversitat, la participació i el sentiment de pertinença a un 

col·lectiu. 

Programació setmanal  orientativa  
 

Sortides: Sortides per l’entorn cada setmana.  

     Excursió al Poble Espanyol la 5a. Setmana  

 

PROGRAMACIÓ SETMANAL DEL  CASAL 2018 ORIENTATIVA 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.00-9.00 h Acollida matinal 

9.00-9.30 h Bon dia 

9.30-10.30 h 
Activitat Centre 

d’interès 
Activitat Centre 

d’interès 
Jocs 

Autogestionats 
Activitat Centre 

d’interès 
Activitat Centre 

d’interès 

10.30-11.00 h 
Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo 

11.00-12.30 h 
JOCS D’AIGUA 

Activitat Centre 
d’interès 

Activitat Centre 
d’interès 

Activitat Centre 
d’interès 

Activitat Centre 
d’interès 

12.30-13.30 h 
Dic la meva! Dic la meva! Dic la meva! Dic la meva! Dic la meva! 

13.30- 15.30 h Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

Racons 
d’activitats 

Racons 
d’activitats 

Racons 
d’activitats 

Racons 
d’activitats 

Racons 
d’activitats 

15.30-17.00 h 
Acollida de tarda 

 

Serveis i preus  
Els infants empadronats o escolaritzats a Masquefa (emp/esc) 

compten amb un ajut sobre el preu del Casal.  

Els dies 23 i 24 de juliol és Festa Major i no hi haurà Casal (setmana 

3 dies). 

En cas d’ús esporàdic dels serveis d’acollida i/o de menjador,  
ABANS QUE EL NEN/A ES QUEDI AL SERVEI, s’haurà de fer 
l'ingrés de l’import corresponent al caixer del BBVA (Av. 
Línia/Rogelio Rojo), al compte de l’Ajuntament: ES73 0182 6035 
4102 0150 7296. 
IMPORTANT indicar: acollida o menjador + el nom de 
l’infant. Cal presentar el comprovant al director/a del 
Casal. 

Casal d’estiu: adreçat a infants que hagin cursat 

durant el curs 2017-2018, entre P3 d’Educació Infantil i 6è 

d’Educació Primària. 
 


