
 

 

  

Inscripcions 
Les inscripcions al Casal d’Estiu d’El Turó i al Casal d’Estiu de Vinyes Verdes es poden 

fer indistintament al CTC o a l’Escola Vinyes Verdes, segons les següents dates: 

 

 CTC. El 20, 21, 23 i 24 de maig de 9,30h a 12,30h i de 16,30h a 19,30h. 
 Escola Vinyes Verdes (La Beguda Alta). El 22 de maig de 9,30h a 12,30h 

i de 16,30h a 19,30h. 
 

Per tramitar la inscripció 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 del nen/a recent.  
  Dades bancàries per domiciliar el pagament. 

 

 
Reunions informatives 

Dimarts 18 de juny // 17.30h // Escola Vinyes Verdes 

Dimecres 19 de juny // 17.30h // Escola El Turó 

 

+ Info: www.masquefa.cat 

 

Pagament 
El cobrament el realitzarà l’Ajuntament de Masquefa mitjançant domiciliació bancària. 

Es pot pagar el 100% de l’import a principis de juny o fraccionar-lo en dos: 50% a 

principis de juny i 50% a principis de juliol. El no pagament de la quota de les 

activitats en que s’ha inscrit el nen/a comporta la baixa. En cas de devolució 

d’un rebut domiciliat les despeses bancàries corresponents, seran a càrrec del titular 

del compte autoritzat per a la domiciliació. 
Anul·lació 
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 2019. Fora 
d’aquest termini no se’n podrà fer l’anul·lació i no es retornarà el pagament, es 
gaudeixi o no del servei. 
A partir del 16 de juny, 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 

per 

setmana 

Horaris 

Preus setmana E/E Preus setmana NO E/E 

Set-1 Set-2,3, 

4 i 6 

Set-5  Set-1 Set-2,3, 

4 i 6 

Set-5  

Acollida 8-9h 10,80€ 13,50€ 8,10€ 10,80€ 13,50€ 8,10€ 

Casal* 9-13.30h 30,00€ 37,50€ 30,00€ 49,56€ 61,95€ 45,14€ 

Menjador 13.30-15.30h 22,80€ 28,50€ 17,10€ 22,80€ 28,50 17,10€ 

Acollida  15.30-17h 11,20€ 14,00€ 5,60€ 11,20€ 14,00€ 5,60€ 

Serveis esporàdics 
 

Acollida matí 3,50€ 

Menjador 6,70€ 

Acollida tarda 4,00€ 

Programació setmanal  orientativa  
 

Serveis i preus: Els infants empadronats o escolaritzats a Masquefa (E/E)

compten amb un ajut sobre el preu del Casal. Les setmanes són indivisibles, tenen 

diferent preu en funció dels dies de casal i de l’excursió. Hi ha 6 setmanes de Casal:  set-

1 (4 dies), set-2, 3, 4 i 6 (5 dies) i set-5 (3 dies, un d’excursió). Els dies 22 i 23 de juliol 

són festius per Festa Major. 

IMPORTANT indicar al caixer o a la transferència: acollida o menjador + el 
nom de l’infant. Cal presentar el comprovant al director/a del Casal. 

Casal d’estiu: adreçat a infants entre P3 d’Educació Infantil i 6è d’Educació Primària del curs 2018-2019. 
 

*DESCOMPTE: sobre la quota de Casal d’Estiu d’empadronats o escolaritzats, en cas de ser-ho, 

s’aplicarà un 10% al 2n germà inscrit, i un 15% al 3r germà inscrit al Casal. Els % de descompte 

s’aplicaran als germans participants amb la major quota a pagar. 

Els serveis complementaris no compten amb cap descompte. Els  usuaris esporàdics són els 

que no es queden tots els dies de la setmana de casal als serveis complementaris: menjador i 

acollides. 

 

Que comenci l’espectacle!  

Amb aquest crit comença el dia a dia de l’Arlet, la 

presentadora del circ. Ella i els seus companys es 

preparen cada setmana per mostrar la màgia del circ 

a tots els pobles on els porta la caravana. Però un 

bon dia, es preparen per començar una nova 

actuació i se n’adonen que no recorden com fer el 

seu espectacle. No saben si han menjat alguna cosa 

estranya, si han patit algun sotrac amb la caravana o 

si són víctimes d’algun encanteri, però no recorden 

RES!! Comença el pànic entre tots els artistes fins 

que se n’adonen que, a cada poble on van, hi ha un 

grup d’infants preparats per ajudar-los a recordar i a 

tornar a fer d’ells, uns autèntics artistes. 

 

Ajudes a l’Arlet i als seus companys a recordar i a 

crear, conjuntament, un gran espectacle? 

Abans que el nen/a es quedi al servei 

esporàdic, s’ha de fer l'ingrés al caixer del 

BBVA o transferència de l’import corresponent 

al compte ES73 0182 6035 4102 0150 7296. 

Taller de circ 

Gimcanes 

Preus regulats per l’Annex IV de l’Ordenança núm. 27 General 

reguladora dels Preus Públics per al Casal d’Estiu Municipal i 

altres Activitats d’Estiu.  


