
FINS QUE NO ES RETORNA TOTA LA 
DOCUMENTACIÓ PRESENCIALMENT O ES REP 
CORREU ELECTRÒNIC D’ACCEPTACIÓ, NO QUEDA 
CONFIRMADA LA PLAÇA.  PLACES LIMITADES.

- Les inscripcions es poden fer on-line (inscripcions.
guixols.cat) a qualsevol hora, o presencialment  al 
Punt Jove (PIJ) de dilluns a divendres de 09.00 a 
13.00 hores. Durant el període d’inscripcions (del 
17 al 30 de maig)  

- Les PLACES son LIMITADES
- La reserva de la plaça és intransferible.
- L’anul·lació de la inscripció suposa la pèrdua, per 

part de l’interessat, del pagament de l’activitat.
- Un cop s’hagin fet les inscripcions, si resten places 

lliures, hi tindran accés les persones que no hagin 
fet inscripció dins del termini. 

REUNIÓ PARES/MARES INSCRITS/ES: S’informarà 
a la web municipal (www.guixols.cat) de la reunió 
informativa per pares/mares a partir del 15 de juny.

CAMPUS JOVE D’ESTIU 2016
Iniciació d’activitats de lleure al medi natural
Ofereix una visió àmplia i general del món de les 
activitats d’educació en el lleure que es poden portar 
a terme a la natura. Els/les joves conviuen amb els 
seus companys de curs amb la mateixa metodologia 
utilitzada en aquest món, practiquen diverses tècniques 
educatives i se’ls fa conscients que la dinamització a 
partir d’activitats de lleure és possible implicant-se en 
l’organització i la gestió de les mateixes

Inici inscripcions el 17 de maig
EN AQUESTA ACTIVITAT LES INSCRIPCIONS ES 
MANTINDRÀN OBERTES FINS FINALITZAR LES PLACES.

Adreçat a joves nascuts de l’any 1998 al 2002
LLOC: Escola l’Estació    
Del 4 al 29 de juliol, de dilluns a divendres. Matins 
de 10 a 13 hores
PREU: 200’00 €
Més informació i inscripcions al Punt Jove de 09.00 
a 13.00 hores 

Més informació sobre el procés d’inscripció al:
Punt d’Informació Juvenil 
e-mail:pij@guixols.cat

c/ del Mall, 61- Tel. 972.32.73.60
(de 09.00 a 13.00 hores)



CASALS D’ESTIU 2016

 CASALET 

LLOC: Escola Gaziel
SERVEIS: Servei Bon dia, Torn de Matí, Dinar i 
Torn de Tarda
Adreçat a nens/es nascuts/des de l’any 2004 al 2012

 CASAL DE PROXIMITAT 
LLOC: Escola Baldiri Reixach
SERVEIS: Servei Bon dia, Torn de Matí, Dinar i 
Torn de Tarda
Adreçat a nens/es nascuts/des de l’any 2004 al 2012

 CASAL ESPORTIU 
LLOC: Pavelló La Corchera i Pavelló Carles Nadal
SERVEIS: Servei Bon dia, Torn de Matí i Dinar
Adreçat a nens/es nascuts/des de l’any 2001 al 2009

DATES: 
Del 4 al 29 de juliol 
Del 2 al 31 d’agost (15 d’agost Festiu)

DIES I HORARIS: 
De dilluns a divendres

Servei Bon dia 
de 8.30 a 9.00 del matí (0’5 hores)
(es farà sempre que hi hagi un mínim de participants)

Torn de Matí 
de 9.00 a 13.00 (4 hores)

Dinar 
de 13.00 a 16.00 (3 hores) inclou dinar

Torn de Tarda 
de 16.00 a 19.00 (3 hores)

PLACES LIMITADES

 PREUS

Per setmana natural Per mes natural  
(juliol/agost)

Torn de matí: 39,20 € 
Torn de tarda: 29’40 €  
Torn de matí i tarda: 65’30 € 

Torn de matí: 141’45 € 
Torn de tarda: 106’10 €  
Torn de matí i tarda: 235’50 € 

Dinar: 40’90 €  
Servei Bon Dia: 8’25 € 

Dinar: 145’85 €  
Servei Bon Dia: 29’80 € 

setmana 1 juliol: del 4 al 8 

setmana 2 juliol: del 11 al 15

setmana 3 juliol: del 18 al 22

setmana 4 juliol: del 25 al 29

setmana 1 agost: del 2 al 5 
setmana 2 agost: del 8 al 12 
setmana 3 agost: del 16 al 19
setmana 4 agost: del 22 al 26
setmana 5 agost: del 29 al 31

SERVEIS EVENTUALS
8,50 € (menjador diari. menjar+monitoratge)
2,15 € (servei bon dia diari)

BONIFICACIONS A GERMANS
20% de bonificació per dos germans o més inscrits

POSSIBILITAT DE PAGAMENT A TERMINIS
2 terminis (40%+60%)
40% abans del 30 de maig i el 60% restant abans del 
30 de juny

3 terminis (40%+30%+30%)
40% abans del 30 de maig, 30% abans del 30 de juny 
i el 30% restant abans del 15 de juliol.
No serà possible optar a aquesta opció si la inscripció 
es realitza únicament per la setmana 1 de juliol i/o la 
setmana 2 de juliol

Per poder realitzar el pagament a terminis 
cal fer l’inscripció presencial al Punt Jove 
dins el termini d’inscripcions, de 09.00 a 
13 hores.

 PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
Entreu a l’adreça web inscripcions.guixols.cat del 
17 al 30 de maig, cliqueu a l’enllaç Joventut. Tal i 
com s’indica, realitzeu el procés d’inscripció en 3 passos: 

PAS 1. REGISTRAR-SE (en cas de no estar regis-
trat d’anys anteriors)

Registra’t  Registrar el pare, mare o tutor.
Afegir representat   Afegir el/s nen/s a inscriure.

En cas d’estar registrat d’anys anteriors accediu 
directament a

Identificació

PAS 2. INSCRIURE’S A L’ACTIVITAT (a la part 
esquerra triar on diu JOVENTUT, i a sota sortirà 
l’activitat de CASALS)

GRUP ACTIVITAT: escollir el grup d’activitat a què 
es vol inscriure. Podeu veure tota la informació 
seleccionant

Més informació i inscripció

Iniciar inscripció  Escollir el nen/a a inscriure

OMPLIR LES VARIABLES DE L’ACTIVITAT I 
OMPLIR LES DADES ADICIONALS

SEGÜENT   Comprovació visual de les dades

FINALITZAR   Inscripció realitzada i acceptada

PAS 3. PAGAMENT

Les Meves Inscripcions

Document de Pagament  Realitzar pagament per 
document bancari o transferència al número de 
compte 0049-1919-38-2010050758 del Banc 
Santander Central Hispano.
Feu-nos arribar el rebut de pagament i la 
fotocòpia de la tarja sanitària personalment o per 
correu electrònic a casalsestiu@guixols.cat


