
SETMANA BLANCA 2011

Les dificultats de conciliació de la nostra vida laboral amb l’atenció dels nostres fills i filles
ens  obliga  a  pensar  fórmules  que garanteixin  serveis  de  qualitat  pensats  per  satisfer
aquesta necessitat. El projecte de casal de Setmana Blanca neix amb aquest objectiu i
amb el compromís d’esdevenir espai d’educació en el lleure pensat per a la socialització,
el desenvolupament de les capacitats creatives dels infants i l’aprenentatge del valors.  

Les activitats de la Setmana Blanca s’organitzen per a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys
(nascuts/udes entre 1999 i  2007)  en un entorn proper  i  conegut  com són els  centres
escolars (Mestres Montaña,  Ferrer  i  Guàrdia  i  Lledoner)  i  els  equipaments municipals
(Pavelló de Can Bassa, Roca Umbert i Centre Cívic Nord), i giren al voltant del centre
d’interès del Carnestoltes per treballar els objectius de forma globalitzada, interdisciplinar i
engrescadora. 

Dates i horaris

Les activitats es duran a terme durant la setmana del 28 de febrer al 4 de març. 

Totes les activitats es realitzaran de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h.

Serveis Opcionals*

En  les  activitats  de  la  Setmana  Blanca  hi  ha  la  possibilitat  de  realitzar  els  serveis
opcionals següents:

Servei d’acollida al matí: Horari de 8 h a 9 h

Servei de menjador: Horari de 13 h a 15 h

Servei de tarda: Horari de 15 h a 17 h

*Tots aquests serveis opcionals estan subjectes a la demanda. Podran ser anul·lats
en cas que no s'arribi a un nombre mínim de 10 inscripcions en cadascuna de les
modalitats.

Preinscripció per internet

Entre els dies 24 i 30 de gener de 2011 a través de la pàgina web de l'ajuntament:
http://www.granollers.cat. Es podrà fer la preinscripció per internet amb o sense DNIe o un
altre  certificat  digital.  Si  feu  la  preincripció  amb  certificat  digital  podreu  fer  també  la
inscripció definitiva per internet.

Si no teniu connexió a casa podeu fer les preinscripció als punts d'accés públic i gratuït
que es detallen a continuació:

� Centre Cívic Nord, Horari: de dilluns a dijous, de 16 a 21 h, i divendres de 17 a 21
h.

� Centre Cívic Jaume Oller, Horari: de dilluns a dijous, de 16 a 21 h, i divendres de



17 a 21 h. 
� Centre Cívic Can Bassa, Horari: de dilluns a dijous, de 16 a 21 h, i divendres de

17 a 21 h.
� Centre Cívic de Palou, Horari: de dilluns a dijous, de 16 a 21 h, i divendres de 17

a 21 h.
� Centre Cívic Can Gili, Horari: de dilluns a dijous, de 16 a 21 h, i divendres de 17 a

21 h.
� Gra,  equipament  juvenil,  Horari:  dilluns  de  16:30  a  20:30  h,  i  de  dimarts  a

divendres de 10 a 14 h i de 16:30 a 20:30 h.
� Oficina d'Atenció al Ciutadà – OAC,�Horari:  de dilluns a dijous, de 8.30 a 19

hores i divendres de 8.30 a 14 hores.

Preinscripcions presencials*

En el cas de no poder realitzar la preinscripció per internet, els dies 24 i 25 de gener de
2011 us ajudarem a realitzar la preinscripció presencial a:

� L'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), c. Sant Josep, 7. Telèfons: 010 i 93 842 66 10
(Si truqueu des d'un mòbil o de fora de Granollers). Horari de 8.30 a 19 h, dilluns i
dimarts.

* Tingueu en compte que es requereix un temps d'uns 5 a 10 minuts per ajudar-vos
adequadament. 

Procés d'assignació de places

� En el cas que la demanda de places superés les 450 places ofertades pel Servei
d'Educació de l'Ajuntament de Granollers,  el dia 1 de febrer del 2011 es farà el
sorteig, en funció del número assignat a la preinscripció. El número que surti i en
ordre ascendent, marcarà l'ordre d'inscripcions (el mètode que s'utilitza és el mateix
que s'estableix a la resolució per la qual s'aproven les normes de preinscripció i
matrícula de l'alumnat als centres educatius).

� Les activitats de la Setmana Blanca són prioritàriament per als nens i nenes de
Granollers.  La resta quedaran en una llista d'espera i,  en cas d'haver-hi  places
disponibles,  es  tindrà  en  compte  la  seva  preinscripció,  preferentment  si  estan
escolaritzats a Granollers.

� A partir del dia 4 de febrer de 2011 es penjaran les llistes a l'OAC i als centres
escolars públics i municipals. Tots els participants que hagin facilitat una adreça de
correu electrònic rebran la informació de la plaça assignada i el cost de l'activitat.
 

Inscripcions per internet   amb DNI electrònic o un altre certificat digital  

� Entre el 7 i el 13 de febrer, en cas que disposeu d'un DNIe o un altre certificat
digital,  podreu  formalitzar  la  inscripció  a  través  de  la  pàgina  web
www.granollers.cat/ovac  .  

� Heu de disposar d'un certificat digital  (DNIe - DNI electrònic, Idcat o FNMT-  fàbrica
Nacional de Moneda i timbre, ...).  Més informació de com obtenir-los a l'OAC (tel.
010)



� El pare/mare o tutor que va fer la sol·licitud de preinscripció s'ha d'identificar amb el
certificat digital. Per tant, la persona que realitzi la preinscripició haurà de ser la
mateixa que faci la inscripció.

� La inscripció per Internet no permet canvis posteriors a la sol·licitud de preinsripció.
� S'hauran d'enviar escanejats els documents necessaris per formalitzar la inscripció.
� En cas  que  el  mateix  pare/mare  o  tutor  hagués  realitzat  la  preinscripció  a  les

darreres  activitats  de  Fes-te  l'estiu  amb  certificat  digital  podrà  recuperar  els
documents aportats.

� A continuació caldrà seguir les indicacions de la pantalla. 

Inscripcions  presencials

• Entre  el  7  i  el  11  de  febrer,  si  no  teniu  certificat  digital  podreu  formalitzar  les
inscripcions a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), c. Sant Josep 7. Horari de 8.30
h a 19 h, de dilluns a dijous, i divendres de 8.30 h a 14 h.

�������	
�����������
��	�
���
����������������	����	����������
����	

� Fotocòpia del document d’identitat del pare/mare o tutor/a que signarà l’autorització
� Fotocòpia  llibre  de  família  on  surti  el  nom del  nen  i  el  dels  pares  o  partida  de

naixement
� Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a
� Fotocòpia del carnet de vacunacions
� Còpia  del  full  d’ingrés  bancari  amb  el  segell  o  banda  impresa  acreditativa  del

pagament per l’import indicat

Aspectes a tenir en compte

• Les activitats de la Setmana Blanca són prioritàriament per als nens i les nenes de
Granollers.  La  resta  quedaran  en  una  llista  d’espera  i,  en  cas  d’haver-hi  places
disponibles,  es  tindrà  en  compte  la  seva  preinscripció,  preferentment  si  estan
escolaritzats a Granollers. 

• La  realització  de  totes  les  activitats  i  els  serveis  opcionals  queda  supeditada  a
l'assoliment d'un nombre mínim d'usuaris. 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.

• L'Ajuntament estudiarà cada cas en què es demani un vetllador i es reserva el dret a
fer les modificacions oportunes, comunicant-ho als interessats.  

• La  realització  de  totes  les  activitats  amb  inscripció  prèvia  queda  supeditada  a
l’assoliment d’un nombre mínim d'usuaris. 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.

• Tots els serveis opcionals d'acollida, menjador i tarda s'han de contractar durant tota la
setmana.  El  servei  de  menjador  ocasional  només  es  podrà  utilitzar  en  cas  de
necessitat urgent.

Preus
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