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EXEMPCIONS I BONIFICACIONS DEL CASAL ESPORTIU,
CASALET I ESTIU JOVE
1) Quedaran exempts de pagament de matrícula:
a) Els titulars de la targeta de família nombrosa, amb el carnet de família nombrosa del
menor.
b) Fills/es de persones vídues, amb el certificat de defunció del progenitor/a.
c) Menors que viuen en una família monoparental, amb el carnet de família monoparental
emès per la Generalitat o el seu resguard de sol·licitud d’aliments en què consti el jutjat i
el número d’expedient.
2) Quedaran exempts de les taxes de la quota d’activitats les persones en el nucli familiar de
les quals el Departament de Benestar Social i Família estigui realitzant una intervenció,
quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al salari mínim interprofessional
que s’estableixi per a cada any multiplicat per 1,5 i les persones acollides al programa del
pla d’entorn.
3) S’estableix una bonificació del 20 % en la quota d’activitats:
a) Els titulars de la targeta de família nombrosa, amb el carnet de família nombrosa del
menor.
b) Fills/es de persones vídues, amb el certificat de defunció del progenitor/a.
c) Menors que viuen en una família monoparental, amb el carnet de família monoparental
emès per la Generalitat o el seu resguard de sol·licitud.
4) S’estableix una bonificació d’un 10 % en totes les quotes d’activitats quan s’inscriguin dos
germans al mateix casal.
5) La matriculació en els casals municipals suposarà una reserva de plaça i, en cas de renúncia, no es procedirà a la devolució de l’import pagat en concepte de matrícula.
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CASALET

PROCEDIMENT I DATES D’INSCRIPCIONS

LLOC DE REALITZACIÓ: CEIP ELS GRECS
EDATS: de 3 a 12 anys
ACTIVITATS: jocs populars, tallers, manualitats, danses, cançons, activitats
a la platja i a la piscina…
HORARIS: de 9 h a 13 h i de 16 h a 19 h, servei de menjador

CASAL ESPORTIU
LLOC DE REALITZACIÓ: PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
EDATS: de 7 a 14 anys
ACTIVITATS: voleibol, handbol, futbol, bàsquet, tennis, piscina, bàdminton,
windsurf, vela, natació…
HORARIS: de 9 h a 13 h i de 16 h a 19 h, servei de menjador

ESTIU JOVE
LLOC DE REALITZACIÓ: Centre d’Activitats de Roses (CAR)
EDATS: joves de 12 a 16 anys
ACTIVITATS: esports de platja, jocs de rol, tatuatge, rutes en bicis,
tallers, acampada, excursions …
HORARIS: de 9 h a 13 h i un cop per setmana de 9 h a 16 h
La matriculació en els casals municipals suposarà una reserva de plaça i, en cas de renúncia,
NO es procedirà a la devolució de l’import pagat en concepte de matrícula.

CAMPUS DE NATACIÓ & ENGLISH
LLOC DE REALITZACIÓ: Piscina Municipal (Crta. Mas Oliva, s/n. Tel. 972 45 97 60
EDATS: de 6 a 12 anys (educació primària)
ACTIVITATS: natació segons programa ( aprendre a nedar, domini medi aquàtic o natació
esportiva), aprenentatge i millora de l’anglès, i sortides de lleure i activitats recreatives.
HORARIS: de 9.30 h a 13.30 h
QUOTES CASALS I ESTIU JOVE*
Matrícula, per mes o quinzena
Quota d’activitats, per mes
Quota d’activitats, quinzena
Quota d’activitats, per mes, 1/2 jornada
Quota d’activitats, quinzena, 1/2 jornada
Quota menjador per dia
(*) Estiu Jove : activitat mensual

QUOTES CAMPUS NATACIÓ & ENGLISH
31,50 2
100,00 2
57,90 2
60,00 2
35,00 2
5,30 2

Quota d’activitats ABONATS
Per mes: 135,00 2
Quota d’activitats NO ABONATS
Per mes: 150,00 2

LES INSCRIPCIONS DELS CASALS MUNICIPALS, A EXCEPCIÓ DEL CAMPUS
NATACIÓ & ENGLISH, CONSTARÁN DE 4 FASES:
1. Preinscripció (del 10 al 20 de maig)
2. Aportació de documentació
3. Inscripcions: per al mes de juliol de l’1 al 07 de juny
4. Inscripcions: per al mes d’agost de l’1 al 7 de juliol.
1. PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ
Dates: del 10 al 20 de maig
Lloc i horari: Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), de 9 a 14 h
Procediment: Es procedirà a la preinscripció i s’imprimirà el full de pagament de la matrícula.
Pagament: En el termini establert s’haurà d’efectuar el pagament. Via web per “LÍNIA
OBERTA” de la Caixa o des de qualsevol caixer automàtic de la Caixa. (SERVICAIXA).
Si no es fa el pagament en el termini corresponent es perdrà la plaça. Es comprovarà d’ofici.
2. APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Dates: fins al 28 de maig
Lloc i horari: Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), de 9 a 14 h
Procediment: Hauran de dur al SAC la fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant / jove
matriculat i en el cas de ser beneficiari d’algun tipus de bonificació (titulars de carnet de
família nombrosa, monoparental) també hauran de portar la fotocòpia d’aquesta documentació acreditativa abans del 28 de maig.
3. PERÍODE D’INSCRIPCIÓ
Dates per inscripcions del mes de juliol: de l’1 al 7 de juny
Dates per inscripcions del mes d’agost: de l’1 al 7 de juliol
Lloc i horari: Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), de 9 a 14 h
Procediment: Hauran de signar el full d’inscripció, l’apartat d’autoritzacions i l’apartat de la
fitxa de salut, i se li entregarà el rebut amb la quota de la inscripció realitzada per anar a
pagar al banc.
Pagament: En el termini establert s’haurà d’efectuar el pagament via web per “LÍNIA
OBERTA” de la Caixa o des de qualsevol caixer automàtic de la Caixa (SERVICAIXA). Si no
es fa el pagament en el termini corresponent es perdrà la plaça. Es comprovarà d’ofici.
INSCRIPCIONS CAMPUS NATACIÓ & ENGLISH (*)
Lloc i dates Abonats: Piscina Municipal a partir del 17 de maig de 2010 *. (Tel. 972 45 97 60)
Lloc i dates No abonats: Piscina Municipal a partir del 19 de maig de 2010. (Tel. 972 45 97 60)
(*) Qui ha de ser abonat ha de ser el nen o nena a inscriure.

