
CASAL D’ESTIU 2019 – CASAL INFANTIL CONVENT DE SANT AGUSTÍ 
 
Per infants de 4 a 12 anys. Es realitzaran 4 torns diferents de 40 places cadascun: 

- Del 25 al 28 de juny 
- De l’1 al 5 de juliol 
- Del 8 al 12 de juliol 
- Del 15 al 19 de juliol 

 
Cada torn té un preu de 35€ per infant. 
 
L’horari del casal serà de dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9:30 a 13:30h i dimecres de 
9:30 a 17:00h (No s’inclou dinar). 
 
Dins de la nostra programació s'oferiran diferents activitats de lleure (sortides, platja, 
piscina,...) activitats culturals (visites a museus i altres equipaments de la ciutat) i activitats 
dirigides (tallers, jocs, gimcanes...) que fomentaran la cohesió de grup, l'autonomia dels infants 
i el coneixement del nostre entorn. 
 
Les inscripcions es podran realitzar de forma presencial a la nostra oficina de dilluns a 
divendres de 15:00 a 19:30h i dimecres d’10:30 a 13:30h. 
Les famílies internes (infants inscrits al casal diari): el dia 29 d’abril 
Les famílies externes a partir del dia 30 d’abril. 

Documentació necessària: DNI pare/mare/tutor(a); DNI infant, Targeta sanitària i Carnet de 

vacunes. 

 
Serà possible demanar un ajut econòmic per poder pagar la quota d'inscripció. Per poder-ho 
tramitar, us haureu d'adreçar a la nostra oficina on se us facilitarà tota la informació i el 
formulari. El període per sol·licitar els ajuts són del 29 d'abril al 15 de maig i és imprescindible 
estar empadronats a Barcelona (tant el sol·licitant com el beneficiari). 
 
 

IMPORTANT!  

 
- Les places s'adjudicaran per ordre d'inscripció! 

 

- Cada persona podrà apuntar als membres directes de la família i, com a molt, els 

d’UNA altra família. 

En el cas de no poder formalitzar la inscripció personalment, cal aportar a la persona a 

qui es delegui aquesta funció, una autorització i la fotocòpia dels dos DNI (el de la 

persona qui autoritza i el de la persona autoritzada) i indicar molt bé els torns exactes. 
 

- Per acabar de formalitzar la inscripció, s’haurà de fer el pagament de mínim el 50% de 
la quota i lliurar el justificant per tal de tenir constància (presencialment a les nostres 
oficines o per correu electrònic).  
Si el pagament no es realitza passat 1 setmana de la data d’inscripció, automàticament 
es perdrà la plaça i s’adjudicarà a un altre infant de la llista d’espera. 
 

- Les data límit per abonar la totalitat de la quota d’inscripció serà el 3 de juny (i el 24 de 
juny per aquelles famílies que han demanat l’ajut econòmic) 
 

- En cas d’anul·lacions, i sempre que es notifiqui almenys 15 dies abans de l’inici de 
l’activitat, es retornarà el 50% de l’import ja pagat.  

 
 
Per qualsevol dubte o més informació restem a la vostra disposició a: 
sdia.santagusti@gmial.com 


