
Fes-te 
l’estiu

2 0 1 6
ActivitAts per A menors de 16 Anys



04 05

Per a nenes i nens de fins a 12 anys      03
casals d’estiu         04
casal d’estiu escolta        05 
estades musicals         06 
casal Aventura’t i Belluga’t       07
colònies Aventura’t i Belluga’t       08
Activitats esportives        11

Per a joves de 12 a 16 anys       13
itineraris de tallers joves        14
Activitats esportives de 12 a 15 anys      17

Inscripcions          20 
trobareu informació més detallada a la pàgina web 
de l’ajuntament: www.granollers.cat/estiu2016

Índex d’activitats 

Activitats amb prioritat per a nenes i nens 
amb residència a Granollers.



2 3

cAsAls d’estiu

cAsAl escoltA

estAdes musicAls

cAsAl AventurA’t i BelluGA’t

colònies AventurA’t i BelluGA’t

ActivitAts esportives

Activitats per a 

nenes i nens de 

finsa 12 anys



4

són espais d’educació en el lleure 
pensats per afavorir la socialització, 
el desenvolupament de les capaci-
tats 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 (grups de petits, mit-
jans i grans).

els casals estan pensats per a 
nenes i nens d’entre 3 i 12 anys 
(que van néixer entre els anys 2004 
i 2012) en un entorn proper i cone-
gut com són els centres escolars 
i preveuen sortides i excursions en 
l’àmbit de la ciutat per afavorir el 
seu coneixement i la descoberta 
de nous espais.

Llocs on es 
desenvoluparan

escola Ferrer i Guàrdia 
c. roger de llúria, 25

escola municipal salvador llobet 
c. roger de Flor, 64

Dates i horaris
us proposem diferents opcions:
4 setmanes: del 27/06 al 22/07
1a quinzena: del 27/06 al 8/07
2a quinzena: de l’11/07 al 22/07
tots els casals es faran de dilluns 
a divendres, de 9 h a 13 h

Piscina
els infants nascuts abans de 2009 
(inclòs) aniran un dia a la setmana a 
la piscina municipal. els de p-3, p-4 
i p-5 faran jocs d’aigua a l’escola on 
s’ubiqui el casal.

Serveis opcionals
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
 
* Hi haurà la possibilitat de con-
tractar 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.

Casals d’estiu
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l’Agrupament escolta i Guia sant 
esteve de Granollers hem orga-
nitzat un casal d’estiu seguint el 
nostre estil, la nostra manera de 
fer i d’educar. per a l’Agrupament 
és l’oportunitat de fer un servei a 
la ciutat i de crear un espai on tots 
els infants aprenguin i comparteixin 
noves experiències per passar-
s’ho d’allò més bé, adquirint nous 
valors.

prepararem per a tots els infants 
un gran ventall d’activitats: tallers 
de plàstica, jocs d’aigua, gimca-
nes, danses, jocs de pistes a l’aire 
lliure... totes elles 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.

Dates
del 27 de juny al 22 de juliol 

Horari
de 8 h a 13 h 

Lloc
escola mestres montaña

Casal Escolta 2016
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Estades musicals

vols començar el matí tocant en 
una orquestra o cantant en una co-
ral? vols fer tallers i jocs musicals? 
doncs aquesta activitat està pen-
sada 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 instruments i 
moltes sorpreses més!

Aquest estiu la farem sonar!

A més, els infants nascuts abans 
de 2009 (inclòs) aniran un dia a la 
setmana a la piscina municipal i els 
infants de p-3, p-4 i p-5 faran jocs 
d’aigua al centre mateix.

Edats
per a nenes i nens que van néixer 
entre 2004 i 2012

Dates
del 27 de juny al 22 de juliol (opció 
de 4 setmanes, 1a quinzena o 2a 
quinzena)

Horari
de dilluns a divendres,
de 9 h a 13 h

Lloc
escola pereanton
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Què faràs aquest juliol? tornaràs a 
passar-lo avorrit a casa? Aguantant 
la calor sense moure’t del sofà? 
tenim la solució! vine al casal de 
l’esplai Guai! a fer nous amics, 
tallers, gimcanes, excursions, a 
remullar-te a la piscina un dia a la 
setmana... A passar un juliol ple de 
noves emocions!

Edats
per a infants nascuts entre 
2003 i 2011 (ambdós inclosos).

Dates
del 27 de juny al 15 de juliol. 
l’activitat s’ofereix per setmanes 
(del 27 de juny a l’1 de juliol, del 4 
al 8 i del 11 al 15 de juliol).

Horari del casal 
de dilluns a divendres, de 8.30 h a 
13.30 h
servei de permanència al matí, de 
8 h a 8.30 h
servei de permanència al migdia, 
de 13.30 h a 15.30 h (no hi ha ser-
vei de menjador, però podeu portar 
el dinar en la carmanyola i dinarem 
plegats).

Lloc
centre cívic palou i escoles de 
palou

Preu
130 € (3 setmanes)
52 € (1 setmana)
preu del paquet estiu Guai! 
(casal+colònies) 325 €
* descomptes per a família 
nombrosa o monoparental

Inscripcions
preinscripcions fins al dia 5 de 
maig, a través de la web de l’esplai 
www.esplaiguai.org/estiu, a la sec-
ció de preinscripcions. si necessi-
teu suport presencial podeu con-
tactar amb nosaltres i us ajudarem 
a fer-ho algun dia a l’esplai.

Organitza
esplai Guai! de palou amb el suport 
de l’Ajuntament de Granollers

Més informació de l’entitat
esplai Guai! de palou
www.esplaiguai.org 
tel. 717 701 980

Casal d’estiu aventura’t i belluga’t!
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Colònies d’estiu aventura’t i belluga’t

tens ganes de viure un estiu 
diferent? vine uns dies de colònies 
amb l’esplai Guai! a viure una gran 
aventura a la casa la cànova, ben a 
prop d’olot i a la zona volcànica de 
la Garrotxa. viurem uns dies increï-
bles envoltats de natura, on farem 
mil i una activitats innovadores, ex-
cursions, gimcanes, tallers creatius 
i moltes sorpreses més! no t’ho 
pensis més i vine! t’enganxarà!

Dates
des del matí del dia 17 fins a la 
tarda del dia 24 de juliol.

Edats
per a infants nascuts entre 2003 
i 2011 (ambdós inclosos).

Lloc
casa de colònies la cànova, 
a olot (la Garrotxa)

Preu
220 €
325 € preu del paquet estiu Guai! 
(casal+colònies) 
* descomptes per família 
nombrosa o monoparental

Inscripcions
preinscripcions fins al dia 5 de 
maig, a través de la web de l’esplai 
www.esplaiguai.org/estiu, a la sec-
ció de preinscripcions. si necessi-
teu suport presencial podeu con-
tactar amb nosaltres i us ajudarem 
a fer-ho algun dia a l’esplai.

Organitza
esplai Guai! de palou amb el suport 
de l’Ajuntament de Granollers

Més informació de l’entitat
esplai Guai! de palou
www.esplaiguai.org 
tel. 717 701 980
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Quadre resum dels 
casals d’estiu 2016

escola Ferrer i Guàrdia
c/ roger de llúria, 25

escola salvador llobet
c/ roger de Flor 64

escola mestres montaña
c/ esteve terrades, s/n
Casal Escolta

2004-2012

2004-2012

2004-2012

2004-2012

2003-2012

Per a nenes i nens 
nascudes/utsLloc

Acollida 
(8 h - 9 h)

Menjador 
(13 h - 15 h)

Tarda 
(15 h - 17 h)

escola pereanton
c/ espí i Grau, 3
Estades musicals

escoles i centre cívic de palou
passeig dr. Fàbregas, 43
Casal Aventura’t i Belluga’t

*

*

*

*

*

*

*

*

*

consulteu les condicions 
del menjador d’aquest casal 

en l’apartat corresponent
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Més informació

del casal Aventura’t i Belluga’t, 
al web www.esplaiguai.org i al 
telèfon 717 701 980

de la resta de casals: 
servei d’educació de l’Ajuntament 
de Granollers, mitjançant correu 
electrònic a festelestiu@ajunta-
ment.granollers.cat

la informació completa i específica 
de cada activitat es facilitarà durant 
les reunions de mares i pares i 
estarà actualitzada a la pàgina web 
de l’Ajuntament de Granollers:
www.granollers.cat/estiu2016

totes les activitats anteriors 
compten amb el suport de:

11

Activitats esportives

si vols passar un estiu divertit, vine 
amb nosaltres! Faràs una sessió de 
l’esport que més t’agradi, una ses-
sió de jocs i una sessió de piscina 
i/o competicions esportives. A més, 
si vols, podràs quedar-te a dinar.

Dates
del 27 de juny al 22 de juliol 
(opció d’una quinzena)

Edats
per a nenes i nens nascudes/uts 
entre el 2004 i el 2009

Horari
de dilluns a divendres, 
de 9 h a 13 h

Lloc
instal·lacions esportives municipals

Serveis opcionals 
menjador, de 13 h a 15 h *

Més informació
servei d’esports, oAc, 
www.granollers.cat i 
esports@ajuntament.granollers.cat

Organització per grups 
i especialitat

nascuts els anys 2009 i 2008
categoria prebenjamina
poliesportiu

nascuts els anys 2007 i 2006
categoria benjamina
Bàsquet, handbol, futbol, tennis 
i poliesportiu

nascuts els anys 2005 i 2004
categoria alevina
Bàsquet, handbol, futbol, tennis 
i bàdminton

* Hi haurà la possibilitat de con-
tractar 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.



12 13
itinerAris del GrA

ActivitAts esportives de 12 A 15 Anys

Activitats per 

a joves d’entre 

12 i 16 anys
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dilluns i dimecres dimarts i dijous

Fent un curtmetratge

Ball fitnes

cuina creativa

experimenta i reacciona!

Xaranga de percussió

Fotografia de butxaca

teatre: Play on, el joc a escena

còmic i il·lustració

estudi creatiu

Edats
per a joves nascuts entre el 2000 i 
el 2004

Dates
del 27 de juny al 22 de juliol

Horari
de dilluns a divendres,  
de 9 h a 13 h

no hi ha serveis opcionals

Més informació
Gra. equipament juvenil – pl. de 
l’església, 8

de dilluns a dijous es proposa fer 
un itinerari personalitzat, a partir 
d’una proposta variada de blocs 
temàtics que es desenvolupa en 
diferents espais de la ciutat, i els 
divendres s’anirà a la piscina muni-
cipal.

per a la selecció de blocs temàtics, 
escolliu un de cada columna:

Itineraris del Gra

Tria el teu propi itinerari

ActivitAts Al mAti de 12 A 16 Anys
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Fent un curtmetratge  
taller amb l’objectiu de fer un 
apropament al cinema de
proximitat. A través del documental 
i el retrat aprendràs a explicar una 
història amb qui tens més a prop, 
els teus companys i els voltants 
del barri. localitzar, fer els guions, 
gravar imatges i so i, finalment, 
editar el material. Amb petites 
activitats aniràs descobrint el 
procés que culminarà en un 
curtmetratge conjunt.

Lloc centre cívic nord

Ball fitnes
A través d’aquest taller de ball 
fitnes podràs ballar, suar, fer amics 
i, sobretot, passar-t’ho molt i molt 
bé! la dinàmica del curs consis-

tirà a ballar a través de diferents 
coreografies i jocs diversos. A més, 
al final del curs l’alumnat crearà 
una coreografia amb els passos 
treballats, amb la qual ens deixaran 
bocabadats.

Lloc Gra. equipament juvenil

Cuina creativa
cuina creativa i divertida. en aquest 
taller 100% pràctic experimentaràs 
combinacions de sabors, textures, 
colors... treu el xef que portes dins 
i sigues l’artista de la cuina. viu una 
experiència única a través dels 
sentits. Aprendràs entre d’altres 
coses a fer tapes, pastís de sacher, 
pasta de full, pizza, pasta fresca 
i còctels sense alcohol!

Lloc GrA. equipament juvenil

Experimenta i reacciona!
taller en el qual descobriràs, 
compararàs, reciclaràs, a través 
d’experiments, descobrint des 
de la ciència l’entorn de Granollers, 
i altres activitats relacionades com 
la meteorologia, l’ecologia, les 
ciències ambientals...

Lloc museu de la tela i activitats 
a l’exterior

Descripció dels blocs temàtics: 

Dilluns i dimecres
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Xaranga de 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 inventaràs coreografies 
i temes propis per acabar fent un 
espectacle multitudinari.

Lloc la troca

Fotografia de butxaca
en aquest taller faràs una breu intro-
ducció a les tècniques fotogràfiques i 
les posaràs en pràctica amb exercicis 
a l’aire lliure. pensarem conjunta-
ment una idea, un desenvolupament, 
un projecte i finalitzarem el taller 
muntant una exposició col·lectiva.

Lloc: centre cívic nord

Teatre:                 ,
el joc a escena
en anglès el verb que s’utilitza per a 
la interpretació és to plAy. i d’això 
es tracta: de jugar amb els personat-
ges, amb els espais, amb els ob-
jectes i, fins i tot, amb els diferents 
mitjans. en aquest taller jugaràs a 
interpretar dalt de l’escenari però 
també a través de l’ull del nostre 
mòbil.

Lloc Gra. equipament juvenil

Còmic i il·lustració
en aquest taller aprendràs les 
tècniques més freqüents del món del 
còmic i del manga (tintes, creació de 
personatges, perspectiva, narrativa, 
guió, etc.). 
i reforçaràs els coneixements 
teòrics a través de jocs.

Lloc Gra. equipament juvenil

Estudi creatiu
taller que pretén construir el teu 
propi estudi creatiu. Aprendràs 
conceptes artístics i l’experimentació 
es treballarà en equip en grups petits 
i es faran diferents projectes on 
es fusionarà l’art i el disseny amb 
materials diversos que permetin 
desenvolupar el potencial creatiu 
de cadascun.

Lloc Gra. equipament juvenil

Descripció dels blocs temàtics: 

Dimarts i dijous

* Els diferents espais queden subjectes als reajustaments que es puguin produir un cop tancades les inscripcions.
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si vols passar un estiu divertit, vine 
amb nosaltres! Faràs una sessió de 
l’esport que més t’agradi, una ses-
sió de jocs i una sessió de piscina 
i/o competicions esportives. A més, 
si vols, podràs quedar-te a dinar.

Edats
per a noies i nois nascudes/uts 
entre el 2000 i el 2003 

Dates
del 27 de juny al 22 de juliol 
(opció d’una quinzena)

Horari
de dilluns a divendres, 
de 9 h a 13 h

Lloc
instal·lacions esportives municipals

Serveis opcionals
menjador de 13 h a 15 h *

Més informació
servei d’esports (c. santa elisabet, 
16), oAc, www.granollers.cat i 
esports@ajuntament.granollers.cat

Organització per grups 
i especialitat

nascuts els anys 2003 i 2002. 
categoria infantil
bàsquet, handbol, futbol, tennis 
i bàdminton

nascuts els anys 2001 i 2000
categoria cadet
poliesportiu

* Hi haurà la possibilitat de con-
tractar 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 de les famílies que no neces-
sitin aquest servei durant tots els 
dies en què transcorren les activi-
tats.

Activitats esportives
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Inscripcions

procÉs Únic d’inscripciÓ Als 

cAsAls d’estiu, Al cAsAl escoltA, 

A les estAdes musicAls, 

A les ActivitAts esportives

 i Als itinerAris del GrA
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per poder inscriure’s en alguna de les activitats inclo-
ses en el programa Fes-te l’Estiu 2016, s’haurà de fer 
primer una sol·licitud de plaça per a cada nena o nen 
que hi vulgui participar. es podran escollir fins a tres 
opcions diferents d’entre les activitats programades. 
la sol·licitud s’haurà de tramitar mitjançant un formula-
ri 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 gestio-
narà l’Ajuntament de Granollers. 
la sol·licitud de plaça es podrà fer de dues formes:

per internet
entre el 2 i el 8 de maig es podran fer les sol·licituds 
de plaça a través de la pàgina web de l’Ajuntament: 
www.granollers.cat/estiu2016. 
No és necessari disposar de certificat digital per fer 
aquest tràmit.

en persona
si preferiu que us ajudem a emplenar la sol·licitud de 
plaça personalment, podreu venir els dies 4 i 5 de 
maig a l’oficina d’Atenció al ciutadà (oAc) al carrer de 
sant Josep, 7 entre les 8.30 h i les 19 h, ininterrompu-
dament. també podeu trucar al 010 o al 93 842 66 10, 
si truqueu des de fora de Granollers.

per fer el tràmit en persona heu de tenir en compte 
que:

en arribar a l’oAc haureu de treure un número en el 
gestor de cues per a ser atesos. 

A l’aparell que els subministra, trobareu un botó espe-
cífic pel tràmit Fes-te l’estiu.

calculeu que el temps d’atenció personalitzada per a 
aquest tràmit pot ser d’entre 10 i 15 minuts aproxima-
dament, a banda de l’espera en funció del número que 
obtingueu al gestor de cues.

Sol·licitud de plaça
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una vegada es tanqui el termini per sol·licitar les pla-
ces d’aquest programa, el dia 8 de maig de 2016 a les 
0 h, s’iniciarà el procés per assignar-les. cadascuna de 
les activitats té un nombre màxim de places dispo-
nibles i, en funció d’aquest factor i de les sol·licituds 
rebudes, l’Ajuntament de Granollers procedirà a confir-
mar la disponibilitat seguint les gestions i el calendari 
següents:

* les sol·licituds que arribin a partir del dia 9 de maig 
de 2016 seran considerades com a fora de termini i no 
formaran part del sorteig per a l’assignació de places 
que es celebrarà el 12 de maig. 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 12 de maig tindrà com a finali-
tat ordenar els llistats de les sol·licituds de plaça a 
cadascuna de les activitats. l’atzar establirà l’ordre 
ascendent de les sol·licituds 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 disponibles 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 mètode 
que s’estableix la RESOLUCIÓ ENS/280/2015, de 18 
de febrer del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.

* el dia 17 de maig es faran públiques les llistes 
amb la informació provisional de les places assigna-
des a cada activitat. les llistes es podran consultar a 
l’oficina d’Atenció al ciutadà, al servei d’educació i 
a www.granollers.cat/estiu2016. tothom que hagi facili-
tat 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.

* entre el 19 i el 23 de maig es podran sol·licitar mo-
dificacions en les condicions de la plaça assignada que 
hagi estat comunicada a les famílies. Aquestes modi-
ficacions poden afectar els períodes de les activitats 

Assignació de places
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(quinzenes o quatre setmanes) així com els serveis 
opcionals triats inicialment (menjador, acollida i tarda). 
les peticions s’hauran de fer enviant un correu electrò-
nic 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 23 de maig es donarà per tancada la possibilitat 
de fer canvis en les condicions de la plaça i en els ser-
veis opcionals escollits. també s’eliminaran les places 
de les famílies que hi hagin renunciat.

* el 25 de maig s’enviaran per correu electrònic els 
documents necessaris per a la confirmació de la 
plaça (formulari de matrícula, informació sobre les 
activitats on s’ha obtingut plaça i rebut persona-
litzat per poder fer efectiu el pagament del preu 
d’inscripció, que es podrà fer mitjançant targeta o 
banca electrònica).  si no es disposa de correu elec-
trònic, els documents assenyalats es podran recollir 

durant el procés de matriculació presencial que indi-
quem en l’apartat corresponent.
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l’assignació de les places per a les activitats descrites 
en l’apartat anterior, no garanteix la participació efecti-
va de les nenes i els nens, si no es tramita la formalit-
zació de la matrícula seguint el procediment següent:

tràmit electrònic 
cal disposar de signatura digital.
entre el 26 i el 31 de maig es podrà formalitzar la 
inscripció per internet. per fer-ho caldrà:

* Fer efectiu el rebut amb l’import corresponent.

* 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.

* escanejar o fotografiar el llibre de família o partida de 
naixement.

* enviar a festelestiu@ajuntament.granollers.cat un 
correu on s’adjunti la documentació següent: el docu-
ment de matrícula signat digitalment, el comprovant 
d’haver fet el pagament i l’arxiu del 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.

si es fa presencialment
entre el 27 i el 31 de maig es formalitzaran les matrí-
cules a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) situada 
al carrer de sant Josep, 7, en horari de 8.30 h a 14 h 
el divendres dia 27 i de 8.30 h a 19 h ininterrompuda-
ment els altres dos dies. el telèfon de l’oAc és el 010 
o el 93 842 66 10, si truqueu de fora de Granollers.

caldrà que la mateixa persona que hagi fet la sol·licitud 
de la plaça presenti l’original del document d’identitat, 
l’original del llibre de família o de la partida de naixe-
ment i el comprovant d’haver fet el pagament, que 
s’haurà de lliurar a la persona que faci l’atenció. no cal-
drà lliurar fotocòpia de cap document en aquest tràmit.

Matrícula
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per fer el tràmit en persona heu de tenir en compte 
que:

en arribar a l’oAc haureu de treure un número en el 
gestor de cues per ser atesos. A l’aparell que els sub-
ministra, trobareu  un botó específic pel tràmit Fes-te 
l’estiu.

calculeu que el temps d’atenció personalitzada per a 
aquest tràmit pot ser d’entre 5 i 10 minuts aproxima-
dament, a banda de l’espera en funció del número que 
obtingueu al gestor de cues.
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* 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 hi aplicaran els preus diferenciats aprovats 
a les ordenances municipals.

* no es podran fer les quinzenes en activitats dife-
rents. una vegada iniciada l’activitat, les famílies que 
s’hagin matriculat només a la primera quinzena podran 
sol·licitar ampliar a la segona i, si hi ha places disponi-
bles, 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 formalit-
zada 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 Gra-
nollers d’acord amb els motius al·legats per la família 
sol·licitant.

* en cas de desistiment (renúncia) de l’activitat una ve-
gada ja s’hagi iniciat, es valorarà la justificació al·legada 
per la família per al 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 % i el 75 
%, en funció de si el desistiment s’ha sol·licitat dins 
la primera quinzena de l’activitat o dins la tercera de 
l’inici de l’activitat.

Condicions importants  
a tenir en compte
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* si no disposeu a casa de connexió a la xarxa, i sem-
pre que el personal d’atenció al públic us ho faciliti, 
podreu fer servir els ordinadors que hi ha als punts 
d’accés públic i gratuït a internet que es detallen a 
continuació:

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

Centre Cívic Jaume Oller
Horari: de dilluns a dijous, de 16 h a 21 h 
i divendres de 17 h a 21 h

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

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

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

Gra, equipament juvenil
Horari: dilluns de 16.30 h a 20.30 h i de dimarts 
a divendres, de 10 h a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h
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Avisos importants

* els preus corresponents a les sol·licituds presenta-
des a partir del dia 9 de maig, que siguin admeses per 
l’organització, s’incrementaran en un 10 % sobre els 
preus assenyalats en el quadre anterior i que van ser 
aprovats a l’ordenança municipal 2.18.

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

Preus de 
les activitats

matrícula (preu no retornable)

Quatre setmanes residents a Granollers, de 9 h a 13 h 108,00 € 90,00 €

148,00 € 123,00 €

10 € 10 €

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

dues setmanes residents a Granollers, de 9 h a 13 h 79,00 € 63,00 €

dues setmanes residents a Granollers, de 8 h a 13 h 99,00 € 79,00 €

Quatre setmanes no residents a Granollers, de 9 h a 13 h 125,00 € 105,00 €

dues setmanes no residents a Granollers, de 9 h a 13 h 92,00 € 76,00 €

Quatre setmanes no residents a Granollers, de 8 h a 13 h 165,00 € 139,00 €

dues setmanes no residents a Granollers, de 8 h a 13 h 112,00 € 93,00 €

1 fill
Família nombrosa 
o monoparental



28

Serveis complementaris 
opcionals

servei d’acollida matí, de 8 h a 9 h (opció de quinzena no coincident amb el mes)

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

65 €

25 €

servei de menjador continuat (10 àpats)

servei de menjador continuat (20 àpats) 130 €

servei de menjador discontinu (4 àpats) 30 €

servei de menjador discontinu (8 àpats)

servei d’acollida matí de 8 h a 9 h

58 €

3,00 €

servei de menjador discontinu (16 àpats)

servei de tarda de 15 h a 17 h

108 €

3,50 €

servei de menjador discontinu (12 àpats)

servei de menjador de 13 h a 15 h

84 €

8,00 €

usos esporàdics dels diferents serveis opcionals (taxes per cada dia):
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* Al quadre resum de les activitats de la pàgina 9 
s’indiquen els serveis complementaris opcionals que 
s’ofereixen. Aquests serveis requeriran d’un mínim 
de persones interessades per poder-los confirmar i 
l’organització es reserva el dret d’anul·lar-los, si no 
s’assoleixen aquests mínims.

Avís important

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 circum-
stàncies 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.




