
 

 

 

Enguany volem ampliar l’oferta de lleure de l’escola i a través de l’AFA i l’empresa Xaranga S.L., us 

oferim la possibilitat de participar en el Primer Casal d’Iniciació al xinès que es realitzarà del 5 al 30 de 

Juliol. Un Casal pensat per tenir un primer contacte amb l’idioma xinès (a nivell oral i escrit) i la cultura 

d’aquest país a través de tallers, jocs, teatre, activitats d’expressió, etc. 

 

 

 

 

Els alumnes de l’escola es podran inscriure al Casal 

del 26 d’Abril al 4 de Juny . Els alumnes de fora de 

l’escola es podran inscriure del 3 de Maig al 4 de Juny.  

Les inscripcions es faran mitjançant una 

preinscripció a la web de l’Ajuntament i la formalització 

de la inscripció a través del correu 

xarangascp@gmail.com.  Per validar la inscripció serà 

necessari: 

 Fotocopia de la S.S. i del Carnet de 

vacunacions 

 Full d’inscripció correctament omplert 

Tota inscripció entregada fora del termini anteriorment 

esmentat passarà directament a la llista d’espera i se li 

assignarà plaça en funció de les vacants existents. 

Si manca algun dels documents citats anteriorment la 

inscripció no serà vàlida. Per tant no hi haurà reserva de 

plaça. 

El Casal es realitzarà en dos torns i tindrà el preu 

següent: 

 Del 5 al 15 de juliol 

 Del 19 al 30 de juliol 

El Casal tindrà 3 horaris diferenciats: 

9 a 13’00 (sense dinar): 136 euros per torn 

9 a 15’00 (amb dinar): 240 euros per torn 

9 a 16’30 (amb dinar): 315 euros per torn 

Per fer el pagament hi ha dues opcions o bé fer un 

ingrés al número de compte que s’indica en el full 

d’inscripció o bé autoritzar la domiciliació bancària, 

amb les següents opcions: 

 El 100% del cost del Casal a l’hora de realitzar la 

inscripció. 

 El 50% del cost del Casal a l’hora de realitzar la 

inscripció (es necessari per validar la inscripció), i 

l’altre 50% durant la setmana del 28 de Juny al 2 

de Juliol. 

Per fer vàlida la inscripció s’ha de presentar el full 

d’ingrés al banc o autorització domiciliació bancària. Els 

alumnes becats faran el primer pagament en el moment 

que surti la relació de becats de l’Ajuntament de 

Barcelona (18 de Juny). I el segon pagament durant la 

setmana del 28 de Juny al 2 de Juliol. 

 

Per les famílies que ho necessitin,es podran demanar 

beques (gestionades per l’Ajuntament)  del 24 d’Abril 

al 21 de Maig a través de la següent pàgina web: 

http://www.campanyavacancesbcn.cat  

La llista oficial de becats sortirà publicada el 18 de Juny. 

 

Tal i com marca el Marc Normatiu de la Campanya de Vacances de l’ Ajuntament del Districte, només es faran 

devolucions a aquelles inscripcions que s’ anul·lin 15 dies abans de començar el Casal d’Estiu 28 de Juny, i la devolució 

que es farà serà del 50% de l’import ingressat.  

 

Per tal de poder realitzar les activitats, informem que serà necessari un mínim de 20 inscrits per torn, en cas contrari, es 

pot anul·lar l’activitat.  

Us recordem que per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb nosaltres durant el període d’inscripcions 

amb Carles o MªJosep mitjançant e-mail a xarangascp@gmail.com o bé al telèfon 645 30 11 14 de dilluns a divendres 

de 10’00 a 12’00 i de 16’00 a 18’00. 
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