
1l’estiu

Fes-te
Del 29 de juny al 14 d’agost

Activitats per a noies i nois  
menors de 16 anys



Informacions importants relacionades amb la Covid-19 

 L’oferta d’activitats d’estiu, així com la seva organització i la logística, està  
 condicionada als nous protocols d’activitats de lleure educatiu que s’aprovin  
 des de la Generalitat de Catalunya per la prevenció de contagis i, en cas que 
 es produeixin, el seu seguiment i comunicació a les autoritats sanitàries. 

 Les activitats d’estiu s’iniciaran quan les autoritats sanitàries ho permetin  
 i sota estrictes mesures de seguretat i higiene. 

 La preinscripció serà preferentment en línia i telefònica, i presencial amb  
 cita prèvia per a qui ho necessiti. 

 Hi haurà un seguiment de l’estat de salut dels participants per tal de detec- 
 tar possibles símptomes de la Covid-19. 

 Els espais es desinfectaran diàriament i estaran el màxim de ventilats. 

 Les activitats es faran en grups de convivència de 10 persones i cada grup  
 utilitzarà espais diferenciats ventilats i desinfectats. 

 Les entrades i sortides dels equipaments seran per zones diferenciades. 
 

 Hi haurà activitats excepcionals per a un estiu especial, adequades a cada  
 edat, vinculades a l’acompanyament emocional, els aprenentatges lligats  
 a la curiositat, la creativitat, la participació, el joc, el treball en equip, etc;  
 i també aquelles que ajudin a garantir l’autoprotecció i els hàbits d’higiene  
 i seguretat. 
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 L’ús de les instal·lacions de la piscina està condicionat a la seva obertura  
 i autorització de la seva activitat. 

 En els desplaçaments a altres equipaments o espais públics de la ciutat es  
 seguiran les recomanacions que marquin les autoritats sanitàries en aque- 
 lla fase de desconfinament (mascaretes, distància social de seguretat, etc). 

 Es poden produir canvis en les dates o en les condicions de desenvolupa- 
 ment de les activitats com a conseqüència de l’evolució de la pandèmia.  
 Els canvis seran comunicats a les famílies i hauran de seguir les indica  
 cions de l’organització. 

 Més informació actualitzada a www.granollers.cat/estiu2020

www.granollers.cat/estiu2020
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Índex d’activitats
Per a nenes i nens de fins a 12 anys 
Casals d’estiu – Pàg. 7
Casal d’estiu escolta – Pàg. 9
Estades musicals – Pàg. 10 
Un estiu de cinema – Pàg.11
Activitats esportives recreatives – Pàg. 14 
Juguem a fer esports – Pàg. 16

Per a joves de 12 a 16 anys
Itineraris de tallers joves – Pàg. 19
Activitats esportives recreatives de 12 a 16 anys – Pàg. 25 
Juguem a fer esports – Pàg. 27

Inscripcions
Activitats amb prioritat per a nenes i nens amb residència 
a Granollers.Tota la informació a: www.granollers.cat/estiu2020

www.granollers.cat/estiu2020
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 Activitats per  
a nens i nenes

de fins a 12 anys

Fes-te

l’estiu
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Casals d’estiu
Espais d’educació en el lleure pensats per afavorir la socialització, 
el desenvolupament de les capacitats creatives i l’aprenentatge 
en valors de les nenes i els nens que hi participen. S’organitzen a 
partir d’un centre d’interès comú per a totes les activitats i seguint 
un fil conductor en funció de les edats dels infants. 

Els casals estan pensats per a nenes i nens d’entre 3 i 12 anys 
que ja han estat escolaritzats i que desenvolupen activitats de lleure 
en un entorn proper i conegut com són els centres escolars. Es 
preveuen sortides i excursions en l’àmbit de la ciutat per afavorir 
el seu coneixement i la descoberta de nous espais.

7 Activitats per a nens i nenes de fins a 12 anys
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Espais

Dates  
i horaris

Serveis 
opcionals

Escola Lledoner. C. Rosselló, 95
Escola Ferrer i Guàrdia. C. Roger de Llúria, 25
Escola Municipal Salvador Llobet. C. Roger de Flor, 66
Escola Salvador Espriu. C. Joan Camps i Giró, 6

Us proposem diferents opcions:

– 4 setmanes: del 29 de juny al 24 de juliol
– 1a quinzena: del 29 de juny al 10 de juliol
– 2a quinzena: del 13 al 24 de juliol

Tots els casals es faran de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h

En els casals hi haurà la possibilitat de demanar els 
serveis opcionals següents:

– Servei d’acollida al matí: de 8 h a 9 h
– Servei de menjador: de 13 h a 15 h*
– Servei de tarda: de 15 h a 17 h

Tots els casals es faran de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h

* Hi haurà la possibilitat de contractar el servei de menjador en diferents modalitats: men-
sual (20 àpats), quinzenal (10 àpats) i també per lots de 4, 8, 12 i 16 àpats, en el cas que les 
famílies no necessitin aquest servei durant tots els dies en què transcorren les activitats.
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Casal escolta
L’Agrupament Escolta i Guia Sant Esteve de Granollers organitza 
un casal d’estiu seguint l’estil, la manera de fer i d’educar dels 
escoltes. Per a l’Agrupament és l’oportunitat de fer un servei a la 
ciutat i de crear un espai on els infants aprenguin i comparteixin 
noves experiències, adquireixin nous valors i s’ho passin d’allò 
més bé.

El casal tindrà lloc a l’escola Mestres Montaña del 29 de juny al 
24 de juliol, entre les 8 h i les 13 h. Hi haurà preparades un gran 
ventall d’activitats: tallers de plàstica, jocs d’aigua, gimcanes, dan-
ses, jocs de pistes a l’aire lliure... Totes adequades a les diferents 
edats de les nenes i nens del casal.

Per altra banda, totes les activitats aniran  
lligades a un eix d’animació que motivarà 
encara més els participants a venir i formar 
part d’aquesta història de la qual ells seran els 
protagonistes.

Activitats per a nens i nenes de fins a 12 anys
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Estades musicals
Vols començar el matí tocant en una orquestra o cantant en una 
coral? Vols fer tallers i jocs musicals? Doncs aquesta activitat està 
pensada per a tu. Tant si fas música i ja toques algun instrument 
com si no n’has fet mai, si aquest estiu tens ganes de divertir-te 
amb la música, apunta’t a les estades musicals.

No t’ho perdis, cantarem, ballarem, tocarem, construirem instru-
ments i moltes sorpreses més!
Aquest estiu la farem sonar!

– Per a nenes i nens que han estat escolaritzats  
de P3 a 6è de primària

– Del 29 de juny al 24 de juliol (opció de 4 setmanes,  
1a quinzena o 2a quinzena)

– De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h

– Llocs: escola Ponent i escola Pereanton

– Organitza: Amics de la Unió

Activitats per a nens i nenes de fins a 12 anys
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Un estiu de cinema
El Cinema Edison us proposa passar tres setmanes de pel·lícula 
en uns casals plens de creativitat: amb activitats lligades a  
l’expressió corporal, el teatre, la música, la dansa..... i el cinema!

– Per a nenes i nens que han estat escolaritzats de P3 a 6è de primària

– Del 27 de juliol al 14 d’agost (opció de 3 setmanes o per setmanes)

– De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h

– S’ofereix servei d’acollida de 8 a 9 h i servei opcional de migdia   
   fins a les 15 h

– Lloc: Cinema Edison, Escola Salvador Llobet i Escola Salvador Espriu

– Organitza: Associació Cultural de Granollers

– Inscripcions i preus al web: www.acgranollers.cat

– Telèfon d’atenció: 93 861 55 98

Activitats per a nens i nenes de fins a 12 anys

www.acgranollers.cat
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Quadre resum dels casals 
d’estiu de 2020

Activitats per a nens i nenes de fins a 12 anys



Activitat

Casal a l’escola Lledoner

Casal a l’escola Ferrer i Guàrdia

Casal a l’escola Salvador Llobet

Casal a l’escola Salvador Espriu

Estades musicals (a les escoles  
Ponent i Pereanton)

Casal Escolta (escola Mestres  
Montaña)

Un estiu de cinema (Escoles  
Salvador Llobet i Salvador Espriu)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No No

No

No

No

Si

Si**

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Servei acollida Menjador* Tarda

* Hi haurà la possibilitat de contractar el servei de menjador en diferents modalitats: mensual (20 
àpats), quinzenal (10 àpats) i també per lots de 4, 8, 12 i 16 àpats, en el cas que les famílies no 
necessitin aquest servei durant tots els dies en què transcorren les activitats. 
 
** Hi haurà servei opcional de migdia portant cadascú el menjar propi de casa.

Més informació

Al telèfon 93 842 68 49
Al Servei d’Educació i Infància de l’Ajuntament  
de Granollers, mitjançant correu electrònic a  
festelestiu@ajuntament.granollers.cat

La informació completa i específica de cada activitat 
es facilitarà durant les reunions de famílies i estarà 
actualitzada al web: www.granollers.cat/estiu2020

Totes les activitats anteriors compten amb  
el suport de:

13 Activitats per a nens i nenes de fins a 12 anys

mailto:festelestiu%40ajuntament.granollers.cat?subject=
www.granollers.cat/estiu2020
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Activitats esportives i  
recreatives. Per a noies  
i nois de fins a 12 anys  
Del 29 de juny al 24 de juliol  
(opció d’una quinzena) 
Vine a moure’t amb nosaltres i passa un estiu diferent. Practicaràs jocs 
de raqueta, zumba, aeròbic, ioga, tècnica individual esportiva. A més 
tens l’opció de fer tot això en anglès.
No ho dubtis i tria un estiu recreatiu!

– Per a nenes i nens nascudes/uts entre el 2008 i el 2013
– De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h 
– Lloc: Zona esportiva municipal (Pavelló del Tub i pistes d’atletisme)
– Serveis opcionals: Servei d’acollida de 8 h a 9 h i servei de  
   menjador, de 13 h a 15 h *

14

* Hi haurà la possibilitat de contractar el servei de menjador per diferents modalitats: mensual  
(20 àpats), quinzenal (10 àpats) i també per lots de 4, 8, 12 i 16 àpats en el cas que les famílies  
no necessitin aquest servei durant tots els dies en què transcorren les activitats.

Activitats per a nens i nenes de fins a 12 anys
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Organització per grups i especialitat:

Nascuts els 
anys 2012 
i 2013

Nascuts els 
anys 2010 
i 2011

Nascuts els 
anys 2008 
i 2009

Categoria prebenjamina
Activitat esportiva recreativa 
Lloc: Pavelló del Tub i pistes d’atletisme

Activitat esportiva recreativa en anglès  
Lloc: Escola Joan Solans

Categoria benjamina
Activitat esportiva recreativa 
Lloc: Pavelló del Tub i pistes d’atletisme
Activitat esportiva recreativa en anglès
Lloc: Escola Joan Solans

Categoria alevina
Activitat esportiva recreativa
Lloc: Pavelló del Tub i pistes d’atletisme

Activitat esportiva recreativa en anglès
Lloc: Escola Granullarius

Activitats per a nens i nenes de fins a 12 anys
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Juguem a fer esports 
L’associació Tecnivallès Esports us proposa passar tres setmanes  
plenes d’activitats lúdiques, esportives i molt divertides en uns casals  
a les instal·lacions esportives municipals.

–  Per a nens i nenes des de 1r de Primària a 2n d’ESO
– Del 27 de juliol al 14 d’agost 
– De 9  a 13 h
– S’ofereix servei d’acollida de 8 a 9 h i servei opcional de migdia,  
   fins a les 15 h
– Lloc: pistes d’atletisme, gimnàs de les pistes, pavellons  municipals    
   (El Tub i El Parquet i camp de futbol de Primer de Maig)

– Organitza: Associació Esportiva Tecnivallès Esports
– Inscripcions i preus  al web: www.aitevo.com 
– Telèfon d’informació: 678 62 25 26 

www.aitevo.com
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Activitats per a joves 
de 12 a 16 anys

Fes-te

l’estiu
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Fil conductor  
Emergència climàtica 

Com veuen els joves el món i quin compromís tenen amb ell
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Itineraris d’estiu del Gra
Qui pot participar?  
Joves nascuts entre el 2004 i el 2007 

Quan?  
Del 29 de juny al 24 de juliol 

En quin horari?  
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h 

On?  
Escola Municipal de Treball.  
En el cas que les mesures sanitàries no ho permetin,  
aquest itinerari pot estar sotmès a canvis i fer-se en un  
altre equipament.  

Important.  
No hi ha serveis extraordinaris com servei d’acollida, menjador... 

Més informació: 
GRA. Equipament juvenil. Pl. de l’Església, 8.  
Telèfon: 93 842 66 84 i (Whatsapp) 620 65 50 01
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De dilluns a divendres

Es proposa que el jove triï la seva combinació tancada que més  
li encaixi segons les seves habilitats o gustos. 

Les activitats es faran en grups de 10 persones a fi de disminuir  
el risc de contagi de la COVID-19.

Escolliu una de les combinacions: 

Combinació 1 

Combinació 2

Combinació 3

Combinació 4

Combinació 5 
 
Aquest any compartirem el fil conductor «Emergència climàtica» per 
comprovar com veuen els joves el món i quin compromís tenen amb ell

 Percussió + Periodisme

Fet a mà + Experimenta’t

Danses Urbanes + Programació audiovisual

Còmic + Cuina creativa

Acrobàcies + Actua!
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Percussió
Aquest taller serà un laboratori de ritmes de percussió. 
 Aprendràs diferents ritmes com la samba, el funk  
o el reggae amb instruments de batucada i percussió 
... si t’agrada la música, no ho dubtis i apunta’t!
 
 
Acrobàcies
Vols aprendre a fer acrobàcies, equilibris, malabars..? A més  
aprendrem recursos interpretatius que ens permetran entendre  
el món des d’un altre punt de vista. Ha arribat el moment de  
posar a prova les vostres habilitats artístiques, a través del circ i  
l’expressió corporal!
 
 
Fet a mà (Do it yourself!)
Un taller per experimentar amb diferents tècniques, aprendre creant 
tu mateix! Practicarem tècniques i aplicarem idees per fer objectes 
únics i personalitzats. T’ajudaran a fer-te objectes per a tu i per  
regalar a qui vulguis.

Activitats per a joves de 12 a 16 anys
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Danses urbanes
En aquest taller aprendràs diferents estils que neixen de la cultura del 
hip-hop: mouràs el cos a ritme de popping (webes, pops, funk...), 
sentiràs la sensació del grooves i acabaràs descobrint el teu propi estil 
practicant i experimentant amb el freestyle. T’atreveixes a sentir  
el  ritme al teu cos? Acabat el taller, es farà una exhibició de les  
coreografies apreses al llarg de l’itinerari!

Còmic i il·lustració
En aquest taller aprendràs les tècniques més freqüents del món del 
còmic i la il·lustració (tinta, color, disseny de personatges, etc.).  
Sortirem al carrer a dibuixar al natural i a activar la nostra  
creativitat sense deixar de divertir-nos.

Activitats per a joves de 12 a 16 anys
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Periodisme 
Taller orientat a nois i noies interessats en el periodisme. Si vols 
conèixer la ciutat i els seus veíns, no t’ho pensis, i vine als primers 
itineraris per a joves amb iniciativa periodística! No voleu dir-nos com 
veieu el món?
 
 
Experimenta’t
Taller en el qual descobriràs a través d’experiments, descobrint des 
de la ciència l’entorn de Granollers, i altres activitats relacionades 
com la meteorologia, l’ecologia, el reciclatge, les ciències ambientals... 
atreveix-te!

Creació audiovisual
En aquest taller faràs una breu introducció a les  
tècniques fotogràfiques i audiovisuals i les posaràs en  
pràctica amb dinàmiques i jocs a l’aire lliure. Només  
calen idees, originalitat, i moltes ganes d’aprendre i  
passar-ho bé! 

*Per participar-hi, cal portar càmera fotogràfica o dispositiu mòbil.
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Cuina creativa
Cuina creativa i divertida. En aquest taller 100% pràctic experimen-
taràs combinacions de  sabors, textures, colors... Treu el/la xef que 
portes dins i sigues l’artista de la cuina. Viu una experiència única a 
través dels sentits. 
 
Espai a determinar  
 

 
Actua! (Arts escèniques)
Vine, aprèn, crea i comparteix l’experiència d’expressar-te a través 
del teatre. Mitjançant jocs d’improvització, explorant el llenguatge del 
cos i posant en escena la paraula a través de la nostra veu. Actua, 
fes-te sentir dalt de l’escenari.
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Activitats esportives. De 12 
a 16 anys – Del 29 de juny 
al 24 de juliol (opció d’una quinzena)

Vine a moure’t amb nosaltres i passa un estiu diferent. Practicaràs 
jocs de raqueta, zumba, aeròbic, ioga, tècnica individual esportiva. A 
més tens l’opció de fer tot això en anglès.
No ho dubtis i tria un estiu recreatiu!

– Per a noies i nois nascudes/uts entre el 2004 i el 2007

– De dilluns a divendres, de 9 a 13 h 

– Serveis opcionals: Servei d’acollida de 8 h a 9 h i servei de  
   menjador de 13 h a 15 h * 

Activitats per a joves de 12 a 16 anys

* Hi haurà la possibilitat de contractar el servei de menjador per diferents modalitats: men-
sual (20 àpats), quinzenal (10 àpats) i també per lots de 4, 8, 12 i 16 àpats en el cas que les 
famílies no necessitin aquest servei durant tots els dies en què transcorren les activitats.
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Nascuts els 
anys 2006 
i 2007

Nascuts els 
anys 2004 
i 2005

Categoria infantil
Activitat esportiva recreativa 
Lloc: Pavelló del Tub i pistes d’atletisme
Activitat esportiva recreativa en anglès 
Lloc: Escola Granullarius

Categoria cadet
Activitat esportiva recreativa en anglès
Lloc: Escola Turó de Can Gili

Organització per grups i especialitat:
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Juguem a fer esports 
L’associació Tecnivallès Esports us proposa passar tres setmanes  
plenes d’activitats lúdiques, esportives i molt divertides en uns casals  
a les instal·lacions esportives municipals.

–  Per a nens i nenes des de 1r de Primària a 2n d’ESO
– Del 27 de juliol al 14 d’agost 
– De 9  a 13 h
– S’ofereix servei d’acollida de 8 a 9 h i servei opcional de migdia,  
   fins a les 15 h
– Lloc: pistes d’atletisme, gimnàs de les pistes, pavellons  municipals    
   (El Tub i El Parquet i camp de futbol de Primer de Maig)

– Organitza: Associació Esportiva Tecnivallès Esports
– Inscripcions i preus  al web: www.aitevo.com 
– Telèfon d’informació: 678 62 25 26 

www.aitevo.com


Procés únic d’inscripció als 
casals d’estiu, al casal escolta, 
a les estades musicals, a les 
activitats esportives recreatives  

i als itineraris del Gra

Fes-te

l’estiu
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Fase 1: sol·licitud de plaça
Per poder-se inscriure en alguna de les activitats incloses en el programa Fes-te l’Estiu 
2020, s’haurà de fer primer una sol·licitud de plaça per a cada nena o nen que hi vul-
gui participar. Es podran escollir fins a tres opcions diferents d’entre les activitats pro-
gramades. La sol·licitud s’haurà de tramitar mitjançant un formulari en format digital 
que caldrà emplenar amb totes les dades obligatòries que hi apareixen. Quan s’enviï, 
se li assignarà un número de referència i la sol·licitud de plaça es registrarà en una 
base de dades que gestionarà l’Ajuntament de Granollers. La sol·licitud de plaça es 
podrà fer, sense aportar cap documentació i sense certificat digital, de dues formes:

Per internet
Entre l’1 i el 7 de juny es podran enviar les sol·licituds de plaça accedint a l’enllaç  
específic que es trobarà a a pàgina web de l’Ajuntament: www.granollers.cat/estiu2020  
No és necessari disposar de certificat digital per fer aquest tràmit.

Amb suport telefònic al tràmit:
Si teniu alguna dificultat per emplenar la sol·licitud, us oferim un servei d’orientació 
telefònica trucant al telèfon 938 426 849. Si malgrat aquesta ajuda no us és possible 
fer el tràmit, us atendrem presencialment amb cita prèvia, els dies 4 i 5 de juny en 
horari de 9  a 14 h i de 16 a 18 h. La sol·licitud de la cita prèvia s’haurà de tramitar 
a l’espai web www.granollers.cat/estiu2020 on s’habilitarà l’enllaç corresponent.

29

www.granollers.cat/estiu2020
www.granollers.cat/estiu2020
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Fase 2: assignació de places
Una vegada es tanqui el termini per sol·licitar les places d’aquest programa, a les 0 h 
del dia 7 de juny de 2020, s’iniciarà el procés per assignar-les. Cadascuna de les ac-
tivitats té un nombre màxim de places disponibles i, en funció d’aquest factor i de les 
sol·licituds rebudes, l’Ajuntament de Granollers procedirà a confirmar la disponibilitat 
seguint les gestions i el calendari següents: 

– Les sol·licituds que arribin a partir del dia 8 de juny de 2020 seran considerades 
com a fora de termini i no formaran part del sorteig per a l’assignació de places que 
es celebrarà el mateix dia. Aquestes peticions estaran subjectes a la discrecionalitat de 
l’Ajuntament de Granollers i la seva admissió a la disponibilitat de places. 

– El sorteig del dia 8 de juny tindrà com a finalitat ordenar els llistats de les sol·licituds 
de plaça a cadascuna de les activitats. L’atzar establirà l’ordre ascendent de les sol·li-
cituds a partir del número total de les que s’hagin registrat i de la previsió de places 
que s’hagi establert per a cada activitat. Si hi ha hagut més sol·licituds que places dis-
ponibles en alguna de les activitats, el sistema assignarà automàticament les segones i 
terceres opcions, si s’haguessin fet constar a la sol·licitud. El sorteig es farà seguint el 
mateix mètode que utilitza el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalun-
ya en el procediment de desempat descrit a la normativa sobre la preinscripció i la 
matrícula als centres educatius en l’educació obligatòria.

– El dia 9 de juny es faran públiques les llistes amb la informació provisional de les 
places assignades a cada activitat. Les llistes es podran consultar a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà, al Servei d’Educació i a www.granollers.cat/estiu2020. Tothom que hagi 
facilitat una adreça de correu electrònic en rebrà un, amb la informació de la plaça 
assignada i el cost de l’activitat en funció dels serveis demanats.

www.granollers.cat/estiu2020
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– Entre els dies 10 i 11 de juny es podran sol·licitar modificacions en les condicions de la 
plaça assignada que hagi estat comunicada a les famílies. Aquestes modificacions poden 
afectar els períodes de les activitats (quinzenes o quatre setmanes) així com els serveis op-
cionals triats inicialment (menjador, acollida i tarda). Les peticions s’hauran de fer enviant 
un correu electrònic a l’adreça festelestiu@ajuntament.granollers.cat i especificant el 
número d’inscripció i el nom de la nena o el nen inscrit. Si es vol renunciar a la plaça,  
és important que es comuniqui pel mateix canal dins d’aquest període.

– El 12 de juny es donarà per tancada la possibilitat de fer canvis en les condicions 
de la plaça i en els serveis opcionals escollits. També s’eliminaran les places de les fa-
mílies que hi hagin renunciat.

– A partir del 15 de juny s’enviarà a l’adreça de correu electrònic facilitada per la 
família, la confirmació de la plaça obtinguda a les activitats i s’adjuntaran diversos do-
cuments imprescindibles per a la confirmació de la plaça:

 – Full emplenat amb les dades de la plaça assignada i que caldrà tornar signat    
 per part del tutor/a legal de l’infant.

 – Rebut personalitzat amb les dades per fer efectiu el pagament del preu  
 d’inscripció, que es podrà fer mitjançant targeta o banca electrònica on  
 s’indicarà una data màxima de pagament que no es podrà superar.

 – Full informatiu amb les característiques de les activitats on s’ha obtingut plaça  
 i les informacions necessàries per al seu bon desenvolupament.

 – Formulari de declaració responsable sobre la COVID-19 que haurà de signar  
 el tutor/ora legal de l’infant.

Si no s’ha facilitat cap adreça de correu electrònic, els documents assenyalats es podran  
recollir durant el procés de matriculació presencial que indiquem en l’apartat corresponent.
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Fase 3: Matrícula
L’assignació de les places per a les activitats descrites en l’apartat anterior, no garan-
teix la participació efectiva de les nenes i els nens, si no es tramita la formalització de 
la matrícula seguint els passos que us indiquem seguidament:

Si el tràmit es fa amb signatura digital  
(cal disposar de certificat digital vigent)
Entre el 16 i el 21 de juny es podrà formalitzar la inscripció amb aquest sistema. 
Per fer-ho caldrà:
 
– haver fet efectiu el pagament del rebut lliurat amb l’import corresponent i abans 
de la data límit que s’indicarà.

– signar digitalment el document de matrícula que s’ha rebut per correu electrònic. 
Les dades de la persona que signarà digitalment han de correspondre a les de la 
persona que ha fet la sol·licitud de la plaça, i hauran de ser de la mare, del pare o la 
tutora o tutor legal de l’infant que farà les activitats. No seran considerats com a 
vàlids en aquest tràmit els documents que s’enviïn amb la signatura manual 
i posteriorment digitalitzats.

– escanejar o fotografiar el llibre de família o partida de naixement on aparegui la 
nena o el nen que participarà a les activitats i els seus progenitors o tutors.

– escanejar o fotografiar la targeta sanitària de la nena o el nen.
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– escanejar o fotografiar el llibre de vacunes de la nena o el nen actualitzat.

– Emplenar i signar amb certificat digital el formulari de la declaració responsa-
ble sobre la malaltia de la COVID-19 que se’ls haurà facilitat.

– Caldrà enviar tots aquests arxius emplenats i signats a l’adreça  
festelestiu@ajuntament.granollers.cat dins el termini establert (màxim 21 de juny)

Si el tràmit s’ha de fer presencialment
Degut a la situació excepcional, l’atenció personalitzada per a formalitzar les 
matrícules del programa FES-TE L’ESTIU 2020 es faran únicament amb cita 
prèvia, ENTRE EL 16 I EL 19 DE JUNY, en horari de 9 h a 14 h i de 16 a 18 
h a diverses oficines de suport distribuïdes en el territori per evitar 
desplaçaments innecessaris. 

La cita prèvia per a fer aquest tràmit s’haurà d’obtenir accedint a l’enllaç de cada 
oficina de suport que es publicarà al web www.granollers.cat/estiu2020
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La cita prèvia per fer aquest tràmit s’haurà d’obtenir accedint a l’enllaç de cada ofici-
na de suport que es publicarà al web www.granollers.cat/estiu2020

En el moment de ser atesa a l’oficina corresponent, caldrà que la mateixa persona 
que hagi fet la sol·licitud de la plaça (tutora o tutor legal de l’infant) presenti la docu-
mentació següent: 

– original del document d’identitat (no s’han de lliurar fotocòpies) 

– original del llibre de família o de la partida de naixement  
(no s’han de lliurar fotocòpies)

– comprovant d’haver fet el pagament de les taxes corresponents

– Fotocòpia de la targeta sanitària de la filla o el fill inscrita a l’activitat. 

– Fotocòpia del llibre de vacunes actualitzat de la filla o el fill inscrita a l’activitat.

– Formulari de la declaració responsable sobre la malaltia de la COVID-19 
que se’ls haurà facilitat en el correu enviat i que haurà d’estar signada
 

Condicions importants a tenir en compte en  
les admissions:
– Les activitats són prioritàriament per a les nenes i els nens residents a Granollers. 
En cas que hi hagi places vacants en les activitats sol·licitades, es podran admetre 
inscripcions de famílies no residents, a les quals se’ls aplicaran els preus diferenciats 
aprovats a les ordenances municipals. 
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– No es podran fer les quinzenes en activitats diferents. Una vegada iniciada l’activi-
tat, les famílies que s’hagin matriculat només a la primera quinzena podran sol·lici-
tar ampliar a la segona i, si hi ha places disponibles, hauran d’abonar el preu unitari 
de quinzena i no es podran beneficiar del descompte fixat en els preus de l’activitat 
mensual (quatre setmanes). 

– La realització de totes les activitats amb inscripció prèvia queda supeditada a 
l’assoliment d’un nombre mínim de participants. L’organització es reserva el dret 
de fer les modificacions oportunes per tal d’assegurar la viabilitat del servei ofert i 
adequar-lo a la demanda. 

– En el cas dels itineraris del GRA només s’ofereix la modalitat de quatre setmanes. 

– Una vegada confirmada la plaça sol·licitada i formalitzada la inscripció definitiva 
per a l’activitat, si la família sol·licita la baixa abans de començar l’activitat, no se li 
retornarà en cap cas l’import satisfet en concepte de matrícula. La viabilitat del 
retorn de la resta de l’import liquidat serà valorada per l’Ajuntament de Granollers 
d’acord amb els motius al·legats per la família sol·licitant.

– En cas de desistiment (renúncia) de l’activitat una vegada ja s’hagin iniciat les ac-
tivitats per les quals s’ha obtingut plaça, es valorarà la justificació i la documentació 
al·legades per la família en la sol·licitud de retorn dels imports liquidats i, d’acord 
amb l’Ordenança Fiscal 2.18 en el seu epígraf 10, es podran retornar els imports 
entre el 25 %, si la renúncia s’ha fet dins la primera setmana de l’activitat, o el  
75 %, si la petició s’ha fet en la tercera setmana de les activitats.
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Preus de les activitats

Matrícula (preu no retornable)

Quatre setmanes residents  
a Granollers, de 9 h a 13 h

Quatre setmanes residents  
a Granollers, de 8 h a 13 h

Dues setmanes residents a  
Granollers, de 9 h a 13 h 

Dues setmanes residents  
a Granollers, de 8 h a 13 h

Quatre setmanes no residents  
a Granollers, de 9 h a 13 h

Quatre setmanes no residents  
a Granollers, de 8 h a 13 h

Dues setmanes no residents  
a Granollers, de 9 h a 13 h

Dues setmanes no residents  
a Granollers, de 8 h a 13 h

10€

108€

148€

79€

99€

125€

165€

92€

112€

90€

123€

63€

79€

105€

139€

76€

93€

10€

1 Fill Família nombrosa 
o monoparental
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Avisos importants:
1. Els preus corresponents a les sol·licituds presentades a partir del dia 8 de juny de 2020, 
que siguin admeses per l’organització, s’incrementaran en un 10 % sobre els preus assen-
yalats en el quadre anterior i que van ser aprovats a l’Ordenança Municipal 2.18.

2. En el cas que la inscripció es faci inicialment per una quinzena i es vulgui ampliar a una 
segona, caldrà formalitzar una nova matrícula per a dues setmanes i no s’aplicarà el preu 
bonificat de quatre setmanes indicat en el quadre anterior.

3. En cas que s’haguessin de suspendre les activitats per decisió de les autoritats compe-
tents, l’organització retornarà els imports pagats per les famílies d’acord amb els procedi-
ments establerts.

Serveis complementaris opcionals *
Servei d’acollida matí, de 8 h a 9 h  25€ 
(opció de quinzena no coincident amb el mes)

Servei de tarda, de 15 h a 17 h (dues setmanes) 30€

Servei de menjador continuat (10 àpats)  65€

Servei de menjador continuat (20 àpats)  130€

Servei de menjador discontinu (4 àpats) 30€

Servei de menjador discontinu (8 àpats) 58€

Servei de menjador discontinu (12 àpats) 84€

Servei de menjador discontinu (16 àpats) 108€
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Usos esporàdics dels diferents serveis opcionals 
(taxes per cada dia):

Servei d’acollida
matí de 8 h a 9 h

Servei de tarda
de 15 h a 17 h

Servei de menjador
de 13 h a 15 h

3,00€ 8,00€ 3,50€

* Al quadre resum de les activitats de la pàgina 37 s’indiquen els serveis complementaris opcio-
nals que s’ofereixen. Aquests serveis requeriran d’un mínim de persones interessades per po-
der-los confirmar i l’organització es reserva el dret d’anul·lar-los, si no s’assoleixen aquests mínims.
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Avís important sobre els serveis opcionals:
Per afavorir una bona planificació del personal i els materials necessaris que garanteixin la qualitat 
dels serveis opcionals, en especial el de menjador, cal que els grups d’infants que hi participin 
siguin estables i no subjectes a canvis diaris, per la qual cosa caldrà que les famílies confirmin 
aquests serveis en el moment de formalitzar la matrícula.

No obstant i això, aquelles famílies que, per circumstàncies excepcionals necessitin d’aquests 
serveis de forma ocasional, ho hauran de gestionar directament amb els responsables dels casals i 
previ pagament dels preus especials aprovats a les ordenances. En cap cas s’admetrà que aquests 
serveis ocasionals es repeteixin de forma sistemàtica i personalitzada.
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Ens veiem aviat
a Fes-te l’estiu 2020!




