
INSCRIPCIONS SERVEI DE MENJADOR
ON HAIG D’ANAR A FER LA INSCRIPCIÓ?
INSCRIPCIONS a la Ludoteca La Baldufa dels Monjos.
C/Anselm Clavé, 11 pati de Ca l’Antic
MATINS: dilluns 20, dimecres 22, dijous 23 i divendres 24 
de maig de 12:30 h a 13:30 h 
TARDES: dilluns 20, dimarts 21 i  dijous 23 de maig 
de 18.30 h a 20 h

INSCRIPCIONS a la Ràpita
MATINS: Dimarts 21 de maig 
de 12:30 h a 13:30 h a la Llar d’infants.
TARDA: Dimecres 22 de maig 
de 19 h a 20 h a l’Espai Antistiana. 

QUINA DOCUMENTACIÓ HAIG D’ENTREGAR?
- Justificant del pagament bancari.
- Fotocòpia de la targeta sanitària i carnet de vacunes. 
- En els casos de família nombrosa o monoparental, o que 
l’infant tingui un grau de discapacitat reconeguda = o < 
al 33% cal adjuntar una fotocòpia del document acredi-
tatiu.
- Full d’inscripció del casal, fitxa mèdica i drets d’imat-
ge són documents que te’ls facilitem nosaltres durant el 
període d’inscripcions o pots descarregar-te’ls al web de 
l’Ajuntament.
www.santamargaridaielsmonjos.cat

NO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONS FORA DE TERMINI.

PAGAMENTS DE MENJADOR 
PER CAIXER O TRANSFERÈNCIA (BBV)
IBAN: ES88 0182.1547.16.0201554462 
CONCEPTE “ Casal Monjos - nom i cognom”

PREU SERVEI DE MENJADOR AMB CUINER/A 
(mínim 40 infants per escola)
Organitzat per l’empresa Campos Estela
Horari de 13 h a 15 h

MENÚ FIX 
(setmana 
sencera)

6,60€ / infant Del 25 al 28 de juny    26.40 €
De l’1 al 5 de juliol      33.00 €
Del 8 al 12 de juliol     33.00 €
Del 15 al 18 de juliol   26.40 €

MENÚ 
ESPORÀDIC  

7,80€ / infant

Per gaudir del servei de menjador cal omplir el full d’inscrip-
ció i adjuntar el justificant de pagament abans del 3 juny al 
servei d’infància de l’Ajuntament (ludoteca) c/Anselm Clavé 
11 dels Monjos.

INFORMACIÓ
Servei d’infància de l’Ajuntament
93 898 37 57
infancia@smmonjos.cat

Campos Estela - Menjador
936745016



REUNIONS INFORMATIVES 
PER A LES FAMÍLIES

CALENDARI 
Casal infants: de dilluns a divendres 
del 25 de juny al 18 de juliol.
Casal JOVE: de dilluns a divendres 
del 25 de juny al 5 de juliol.

HORARI
Casal de 9 h a 13 h.
Menjador de 13 h a 15 h.

A QUINES ESCOLES?
A l’escola Sant Domènec de la Ràpita.
A l’escola Arrels dels Monjos.

OPCIÓ DE 2 SETMANES (només casal infants)
1a quinzena: del 25 de juny al 5 de juliol.
2a quinzena: del 8 al 18 de juliol.

QUI S’HI POT APUNTAR?
Tots els infants i joves nascuts/des entre els anys 2003 i 
2015, ambdós inclosos.

SERVEI DE MENJADOR
Servei de menjador opcional. 
Mínim 40 infants per escola

Us presentem la proposta de 
lleure per aquest estiu 2019 
organitzada per l’Ajuntament. 
Una escola d’estiu plena de jocs, 
tallers, sortides i activitats on 
infants i joves trobaran una 
programació feta a mida perquè 
tothom gaudeixi durant aquestes 
vacances.

Dimecres 12 de juny Casa de Cultura Mas Catarro:
A les 18 h. Reunió de famílies dels grups de petits i mitjans 
petits (nascuts entre 2015 i el 2011).

A les 19.30 h. Reunió de famílies dels grups mitjans grans i 
grans (nascuts entre el 2010 i el 2005).

A les 20.30 h. Reunió de famílies del grup JOVE (nascuts en-
tre el 2003 i el 2004).

Dijous 13 de juny a l’espai Antistiana de la Ràpita: 
A les 19:00 h. Reunió de famílies de tots els grups (nascuts 
entre 2015 i 2005)

Us explicarem el funcionament general de l’escola d’estiu, 
horaris i altres informacions d’interès.

És MOLT important que hi assistiu!

VINE AL GRUP JOVE !
Adreçat a nois i noies de 3r i 4t d’ESO 
Del 25 de juny al 5 de juliol activitats i sortides:
Fes teu aquest juliol! Et fem arribar una nova proposta amb 
activitats de lleure i oci, activitats culturals, i esportives 
com la gimcana d’aventura (bumperballs, ciclocars, rocò-
drom), sortida al paintball, a l’Aqualeon, al Tibidabo etc. 
Tot això i molt més al CASAL JOVE.

(Si no arribem a un mínim de 15 joves inscrits l’activitat no 
es podrà dur a terme)

(BANC SABADELL):
IBAN: ES74.0081.1613.120001025213 
CONCEPTE: ESTIU19NOMCOGNOM de l’infant inscrit.

PREUS CASAL AMB BONIFICACIONS
(empadronats/des o escolaritzats/des al municipi)

                  CASAL D’INFANTS     CASAL JOVE

CASAL SENCER QUINZENES CASAL SENCER 
(del 25/06 al 5/07)

1 infant 120€ / infant 85€ / infant 150€ / jove

Germans 115€ / infant 80€ / infant 145€ / jove

Famílies 
nombroses 
o monoparentals

110€ / infant 75€ / infant 140€ / jove

Infants amb 
discapacitat 
= o < 33%

(1+4)
110€ / infant

(1+4)
75€ / infant 140€ / jove

(3+4)
100€ / infant

(3+4)
65€ / infant 130€ / jove

PREUS CASAL SENSE BONIFICACIONS       
(NO empadronats/des o escolaritzats/des al municipi)

                  CASAL D’INFANTS     CASAL JOVE

CASAL SENCER QUINZENES CASAL SENCER 
(del 25/06 al 5/07)

1 infant 180€ / infant 120€ / infant 200€ / jove

Germans 175€ / infant 115€ / infant 195€ / jove

Famílies 
nombroses 
o monoparentals

170€ / infant 110€ / infant 190€ / jove

Infants amb 
discapacitat 
= o < 33%

(1+4)
170€ / infant

(1+4)
110€ / infant 190€ / jove

(3+4)
160€ / infant

(3+4)
100€ / infant 180€ / jove

PAGAMENTS CASAL PER 
CAIXER O TRANSFERÈNCIA

INFORMA’T 
I PARTICIPA!


