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INFORMACIÓ CASALS 

D’ESTIU BESCANÓ 2018 

del 25 de juny al 7 de setembre 

INSCRIPCIONS ONLINE:  
 

Del 30 d’abril al 23 de maig a la pàgina web de l’Ajuntament clicant a l’apartat 

d’Inscripcions.                                         PLACES LIMITADES!  
 
A partir del 23 de maig només es podrà fer la inscripció als casals si hi han places vacants  
 

Des de P3 i fins a 4t d’ESO 

Més informació: 
Ajuntament   

972 44 00 05 

REUNIONS INFORMATIVES: 
 

DIMECRES 20 DE JUNY a l’hotel d’entitats 
Casal d’estiu: (P3 a 2n): a les 6 de la tarda 
Casal artístic (P5 a 2n): a les 7 del vespre 

Pre-Jovestiu (3r i 4t) i Jovestiu (5è i 6è): a les 8 del vespre 
Estiu Actiu (1r a 4t d’ESO): a les 9 del vespre 

 

A partir del 23 d’abril estaran a la vostra disposició les programacions amb les activitats de 
cada dia. Es podran consultar a la web de l’Ajuntament: www.bescano.cat  

DESCOMPTES per famílies  

empadronades al municipi:  
 

10% a famílies amb 2 fills (menors de 18 anys) 

30% a famílies nombroses, famílies monoparentals i 

famílies amb el pare o la mare a l’atur 

30% a famílies amb necessitats socioeconòmiques -  

ingressos inferiors a l’IRSC (previ informe de seguiment de 

Serveis Socials) 

50% a famílies amb el pare i la mare a l’atur i famílies 

monoparentals a l’atur 
 

Aquest empadronament ha de ser de tota la unitat familiar. Els descomptes 

només s’aplicaran en el període d’inscripció. Totes les peticions de descompte 

s’hauran de justificar. Als serveis d’acollida i menjador NO s’hi aplicarà cap 

descompte. 

 

Famílies NO 

empadronades al 

municipi:  

 

 

Període d’inscripció igual 

que les famílies 

empadronades al municipi, 

però no s’aplicarà cap 

descompte en el preu dels 

casals d’estiu. 
 

 

Més informació dels preus al 

detall de cada tipus de casal 

NOVETAT! 

NOVETAT ! 

!!! 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJi8Cr59_RAhXKiRoKHU50BPQQjRwIBw&url=http://lallumdelavila.com/&bvm=bv.145063293,d.d2s&psig=AFQjCNHtckJBx7fIZXOm-UHk-5CRydagtg&ust=1485519939186120
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PREUS FAMÍLIES NO 

EMPADRONADES: 

Matins: 65 € 

Setmana de les colònies: 90 € 

Servei de menjador: 5,50 €/dia 

 

PREUS FAMÍLIES NO 

EMPADRONADES: 

Matins: 60 € 

Acollida: 7 € / setmana 

Servei de menjador: 5,50 €/dia 

 

PREUS FAMÍLIES NO 

EMPADRONADES: 

Matins o tardes: 60 € 

Tot el dia: 80 € 

Acollida: 7 € / setmana 

Servei de menjador: 5,50 €/dia 

 

PREUS FAMÍLIES NO 

EMPADRONADES: 

Matins: 60 € 

Acollida: 7 € / setmana 

Servei de menjador: 5,50 €/dia 

 

CASAL  ESTIU 

Del 25 de juny al 7 de setembre 

 

Juny i juliol: Matins de P3 i fins a 2n. Tardes de P3 

i fins a 6è.  

Agost: Matins de P3 i fins a 6è 

Setembre: Matins i tardes de P3 i fins a 6è. 

 

Lloc: Escola Dr. Sobrequès 

 

Horari: Matins de 9 a 1 sense servei de menjador i 
de 9 a 3 amb servei de menjador. Tardes de 3 a 7. 
Servei d’acollida de 2/4 de 8 a les 9 del matí. Es 
podrà entrar fins a 3/4 de 9. 
 
PREUS PER SETMANA  

FAMÍLIES EMPADRONADES: 

Matins o tardes: 40 € 

Tot el dia: 70 € 

Acollida: 7 € / setmana 

Servei de menjador: 5,50 €/dia 

 

ESTIU ACTIU 

Del 25 de juny al 27 de juliol 

 

De 1r a 4t d’ESO 

 

Lloc: Pavelló d’Esports 

 

Horari: Matins de 9 a 1 sense servei de menjador i 

de 9 a 3 amb servei de menjador.  

 

 

 

PREUS PER SETMANA 

FAMÍLIES EMPADRONADES: 

Matins: 50 € 

Setmana de les colònies: 80 € 

Acollida: 7 € / setmana 

Servei de menjador: 5,50 €/dia 

 

PRE-JOVESTIU I 

JOVESTIU 

Del 25 de juny al 27 de juliol 

 

Pre-Jovestiu: per nois/es de 3r i 4t 

Jovestiu: per nois/es de 5è i 6è 

 

Lloc: Sala Polivalent 

 
Horari: Matins de 9 a 1 sense servei de menjador i 
de 9 a 3 amb servei de menjador. Servei d’acollida 
de 2/4 de 8 a les 9 del matí. Es podrà entrar fins a 
3/4 de 9. En cas que interessi casal de tardes, cal 
inscriure’s al CASAL D’ESTIU opció només tardes. 
 

 
PREUS PER SETMANA 

FAMÍLIES EMPADRONADES: 

Matins: 45 € 

Acollida: 7 € / setmana 

Servei de menjador: 5,50 € / dia 

 

 
Als preus aquí indicats hi faltarà aplicar els diferents descomptes.  

CASAL ARTÍSTIC 

Del 25 de juny al 27 de juliol 

 

De P5 a 2n 

Lloc: Escola Dr. Sobrequès 

 

Horari: Matins de 9 a 1 sense servei de menjador i 
de 9 a 3 amb servei de menjador. Servei d’acollida 
de 2/4 de 8 a les 9 del matí. Es podrà entrar fins a 
3/4 de 9. En cas que interessi casal de tardes, cal 
inscriure’s al CASAL D’ESTIU opció només tardes. 
 

 
 

PREUS PER SETMANA 

FAMÍLIES EMPADRONADES: 

Matins: 40 € 

Acollida: 7 € / setmana 

Servei de menjador: 5,50 €/dia 

 


