
                          
 
 

INFORMACIÓ CASAL VACACIONAL D’HIVERN 
A L’ESCOLA VINT-I-CINC DE SETEMBRE 

DIES 23, 24, 27, 30 i 31 de DESEMBRE de 2019 i 2, 3 i 7 de GENER de 2020 
 
Durant els dies laborables de les vacances escolars de Nadal, un cop acabades les 
classes, els Casals Infantils Diaris ofereixen els Casals Vacacionals amb diferents horaris 
i combinacions (23, 24, 27, 30 i 31 de desembre de 2019 i 2, 3 i 7 de gener).  
 
L’oferta de l’activitat és per a tots els dies del Casal Vacacional, respectant sempre la 
mateixa modalitat i sense tenir en compte combinacions horàries entre els dies.  
 
Les modalitats i els preus són els següents: 

MODALITAT HORARI PREU * X 

Matí sense acollida De 9 a 13 h 32€  

Matí amb acollida De 8 a 13 h         40€  

Matí i tarda De 9 a 13 h i de 15 a 17 h 48€  

Matí i tarda amb acollida al matí De 8 a 13 h i de 15 a 17 h 56€  

Menjador i tarda De 13 a 17 h 72€  

Matí sense acollida i amb menjador De 9 a 15 h 88€  

Matí amb acollida i menjador De 8 a 15 h 96€  

Matí i tarda amb menjador De 9 a 17 h 104€  

Matí i tarda amb menjador i acollida al matí De 8 a 17 h 112€  

Tarda De 15 a 17 h 16€  

*els preus estan calculats en base als 8 dies de Casal i al preu públic vigent. 
 
PERÍODE D’INSCRIPCIÓ 
El període d’inscripció serà del dimarts 4 al divendres 13 de desembre del 2019, o fins 
que s’esgotin les places. Per tal de participar, haureu d’omplir la butlleta i lliurar-la a 
qualsevol de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC). Podeu demanar el full 
d’inscripció a qualsevol OAC del municipi de Rubí o bé descarregar-la a la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament: https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/show/559 
 

- OAC del Centre. C. Narcís Menard, 13-17 (davant l’Ajuntament).  
- OAC de Les Torres. Rambleta de Joan Miró, s/n (davant l’edifici Rubí Forma) 

(podeu consultar horaris actualitzats al web municipal) 
 

Les places s’atorgaran per rigorós ordre d’arribada, en funció del número de registre, i 
es trucarà a cada família per confirmar la seva acceptació en les condicions que ha 
sol·licitat.  
L’oferta màxima és de 70 places per a cada franja horària i casal. 
El número mínim d’alumnes per obrir una franja horària serà de 10 inscrits. 
                                                   
 
PER FER EFECTIVA LA INSCRIPCIÓ CALDRÀ QUE ADJUNTEU LA CÒPIA DE LA TARGETA 
SANITÀRIA DE L’INFANT, LA CÒPIA DE LA CARTILLA DE VACUNACIONS DE L’INFANT I 

LA CÒPIA DEL DOCUMENT IDENTIFICATIU DELS TUTORS/ES. 
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