Inscripcions · Places limitades
Del 16 al 20 de setembre

Presencial
Casa Lila Platja d’Aro (c/ Pompeu Fabra, 8) · 10-13 h

Platja d’Aro
Castell d’Aro
S’Agaró
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En línia
Descarregar la inscripció i la normativa al lloc web
http://ciutada.platjadaro.com
Enviar-la degudament omplerta i signada, adjuntant la documentació
a inscripcionscasalila@platjadaro.com

casa lila

CASA LILA
PREJÚNIORS
JÚNIORS

Documentació que cal adjuntar
Fotocòpia de la targeta sanitària, llibre de vacunes del menor i carnet
de família nombrosa si s’escau

Observacions:
· Les inscripcions seran per ordre rigorós d’hora d’entrada de la sol·licitud
i per la puntuació
· S’establirà una puntuació que determinarà la preferència de la plaça:
- Empadronat al municipi: 5 punts
- Família monoparental: 5 punts
- Família nombrosa: 5 punts
· El dia 24 de setembre s’informarà per correu electrònic de la
confirmació de la plaça
· Cal un mínim de participants diaris per a la realització de l’activitat
· Les places són limitades
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Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
Regidoria d’Infància i Joventut
Àrea d’Infància i Adolescència
Casa Lila Platja d’Aro
C/ Pompeu Fabra, 8
T 972 825 605 · casalila@platjadaro.com
ciutada.platjadaro.com www.platjadaro.com
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Casa Lila 2019-2020

De l’1 d’octubre al 29 de maig
Castell d’Aro
De dilluns a divendres 16-19 h · 3 a 8 anys (P3-2n primària)
Platja d’Aro
De dilluns a divendres 16-19 h · 3 a 9 anys (P3-3r primària)
Què hi trobareu?
· Es treballa a partir de racons de joc simbòlic, jocs de taula, plàstica,
noves tecnologies, contes...
· Activitats dirigides: espai de deures, jocs esportius, tallers de cuina,
tallers d’experimentació i d’educació emocional, celebració de festes
tradicionals, activitats per l’entorn...
· Activitats familiars (un cop al mes)
On ens trobareu?
Casa Lila Castell d’Aro · Av. De les Platges s/n
Casa Lila Platja d’Aro · C/ Pompeu Fabra, 8
Preus empadronats:
1 dia a la setmana · 29 euros anuals
2 dies a la setmana · 57 euros anuals
3 dies a la setmana · 85 euros anuals
4 dies a la setmana · 113 euros anuals
5 dies a la setmana · 141 euros anuals
Preus no empadronats:
2 dies a la setmana · 124 euros mensuals
3 dies a la setmana · 185 euros mensuals
5 dies a la setmana · 309 euros mensuals
INSCRIPCIÓ PDF

Grup Prejúniors 2019-2020
De l’1 d’octubre al 29 de maig

Castell d’Aro
De dilluns a divendres 16-19 h · 8 a 12 anys (3r-6è primària)
Platja d’Aro
Dilluns, dimarts i dijous 16-19 h · 9 a 12 anys (4t-6è primària)
Què hi trobareu?
· Activitats diàries: propostes de lleure, jocs de taula,
noves tecnologies, gimcanes, torneigs variats...
· Tallers de salut, de cuina, creatius...
· Activitats esportives
· Espai de l’estudiant

Grup Júniors 2019-2020
Del 14 d’octubre al 29 de maig
Platja d’Aro
Dimecres i divendres 16-19 h · 12 a 14 anys (1r i 2n d’ESO)
Castell d’Aro
Dimecres 16-19 h · 12 a 14 anys (1r i 2n d’ESO)
Què hi trobareu?
· Activitats diàries: propostes de lleure, assemblees,
noves tecnologies, gimcanes, torneigs variats...
· Activitats proposades pels participants
· Tallers de salut, de cuina, creatius...
· Activitats esportives

On ens trobareu?
Casa Lila Castell d’Aro · Av. de les Platges s/n
Masia Bas · Platja d'Aro (Plaça del Mercat)

On ens trobareu?
Lloc a concretar · Castell d’Aro
Masia Bas · Platja d’Aro (Plaça del Mercat)

Preus empadronats:
1 dia a la setmana · 29 euros anuals
2 dies a la setmana · 57 euros anuals
3 dies a la setmana · 85 euros anuals

Gratuït

Preus no empadronats:
2 dies a la setmana · 124 euros mensuals
3 dies a la setmana · 185 euros mensuals
INSCRIPCIÓ PDF

* Es donarà prioritat als nois/es empadronats al municipi
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