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Estimades famílies,
S’acosten les vacances d’estiu i us oferim la possibilitat de compartir-les amb
nosaltres al casal que organitzem a l’Escola Infantil Pas a Pas.
Com en anys anteriors, aquest casal està dirigit a tots els nens i nenes de 3 a 10
anys que vulguin passar un estiu fabulós ple de diversió, nous amics, activitats, jocs,
manualitats, diferents tallers, excursions, etc...
El primer dia farem jocs de presentació i explicarem el tema al que dedicarem
aquest casal:

“PAS A PAS, CAP A TOKIO!”.
Els Jocs Olímpics són l’esdeveniment esportiu més impressionant de la Humanitat,
on un gran nombre d’atletes d’un gran nombre de països competeixen en un ampli vano
d’esports.
L’esport ens permet aprendre, desenvolupar-nos, conèixer als demés, estar sans... i
volem que els nostres infants es sentin així. Com ho aconseguirem? Dins d’un ambient
de confiança, aprenentatge i diversió.
Aconseguirem que coneguin els esports, la importància d’estar sans, els JJOO, els
països, Tokio, i els hi farem saber que el que més important... és participar!
Per això realitzarem activitats, tallers, jocs, cantarem cançons i explicarem contes
relacionats amb els valors que l’esport ens transmet, etc... Aquestes activitats ens
permetran aprendre i divertir-nos alhora que aconseguim estar més sans.

Esteu preparats? Llestos... jaaaa!!
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Aquest any, davant la situació d’excepcionalitat ocasionada per la

AVÍS!

Covid-19, el procés de sol·licitud d’ajuts econòmics es farà

Aquest any, a
conseqüència de la
situació
d’excepcionalitat que
comporta la crisi
sanitària ocasionada
per la Covid-19, les
inscripcions es faran
únicament a través
d’Internet.

a través de mitjans telemàtics: ajutsbcncve2021.cat.
En aquesta adreça del web de l’Ajuntament trobareu tota la
informació al respecte del casal: torns, preus, requisits, etc...
https://vacances.barcelona.cat/

RECORDA!
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
CONTINUA DONANT
UNA IMPORTANT DOTACIÓ
ECONÒMICA EN AJUTS
DESTINADA A LA CAMPANYA.
UNA APOSTA CLARA PER
GARANTIR LA PARTICIPACIÓ DE
TOTS ELS INFANTS RESIDENTS A
BARCELONA I QUE EVITA QUE LA
CAPACITAT ECONÒMICA DE LA
FAMÍLIA SIGUI UN OBSTACLE PER
GAUDIR DE LES ACTIVITATS, COM
TAMPOC HO HA DE SER LA
CONDICIÓ FÍSICA, PSÍQUICA O
SENSORIAL.

Les persones que vulguin sol·licitar un ajut
econòmic, en primer lloc, hauran de fer la inscripció
a l’activitat escollida, seguint les instruccions de
l’apartat INSCRIPCIONS d’aquest web.



Sol·licitud d’ajut econòmic:
del 24 d’abril al 21 de maig.



Llista provisional de persones
beneficiàries d’ajut econòmic:
27 de maig.



Període de reclamacions: del
28 de maig al 10 de juny.



Llista definitiva de persones
beneficiàries d’ajut econòmic:
18 de juny.



Inscripció
de
persones
beneficiàries d’ajut econòmic:
a partir del 28 de maig.

Un cop s’hagi fet la inscripció, hauran d’omplir el
formulari de sol·licitud que es publicarà en aquest
mateix apartat a partir del dia 24 d’abril.
Caldrà emplenar tots els camps obligatoris del formulari
per poder formalitzar la sol·licitud.
Un cop s’hagi enviat la sol·licitud, seguint les
indicacions d’aquest formulari, la persona sol·licitant
rebrà un correu electrònic o un SMS, a l’adreça de

correu electrònic o al mòbil que s’hagi indicat en la sol·licitud, on se li comunicarà si la
sol·licitud ha estat degudament emplenada i si es procedeix a la seva tramitació; o bé si cal
esmenar/complementar alguna dada per poder continuar la tramitació corresponent.
Per

a

qualsevol

altre

informació,

ens

podeu

enviar

un

correu

electrònic

info@escolainfantilpasapas.cat.
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Durant tots els dies no lectius de les escoles, el nostre Centre ofereix el
servei de DIES SENSE COLE per a nens i nenes de 3 a 10 anys. A
través de petits projectes, elaborem una metodologia de treball per dur
a terme activitats adreçades a cada un dels grups, amb els nostres
monitors de lleure.

ABONAMENT ANUAL

990€

Inclou casal de Nadal, Setmana Santa, tot l’estiu, setembre i
els 5 dies de lliure disposició de les escoles.

ABONAMENT ESTIU

790€

Inclou juny, juliol, agost i setembre.

ABONAMENT HIVERN

400€

Inclou setembre, casal de Nadal, setmana santa i 5 dies de
lliure disposició de les escoles.

ABONAMENT 1 MES ESTIU

400€

1 SETMANA

130€

1 DIA ESPORÀDIC

30€

*Aquests preus estan fixats per als nens i nenes que fan jornada complerta, que correspon
a l’horari de 9h a 17h. Per a altres horaris consulteu el full següent. No es faran canvis de
dies a cap abonament, ni es descomptaran els dies que no vinguin.
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TARIFES MAJORS DE 3 ANYS

1 SETMANA

1 MES ESTIU

ABONAMENT ESTIU:
JUNY, JULIOL, AGOST
I SETEMBRE

ABONAMENT HIVERN:
SETEMBRE, NADAL,
SETMANA SANTA I 5 DIES
LLIURE DISPOSICIÓ.

ABONAMENT ANUAL:
JUNY, JULIOL, AGOST
SETEMBRE,NADAL,
SETMANA SANTA I 5 DIESDE
LLIUREDISPOSICIÓ.

de 09:00 h a 13:00 h

65 €

de 09:00 h a 15:00 h

115 €

de 09:00 h a 13:00 h i
de 15:00 h a 17:00 h

85 €

de 09:00 h a 17:00 h

130 €

de 09:00 h a 13:00 h

200 €.

de 09:00 h a 15:00 h

325€.

de 09:00 h a 13:00 h i
de 15:00 h a 17:00 h

250 €.

de 09:00 h a 17:00 h

400 €.

de 09:00 h a 13:00 h

375 €.

de 09:00 h a 15:00 h

675 €.

de 09:00 h a 13:00 h i
de 15:00 h a 17:00 h

500 €.

de 09:00 h a 17:00

790 €.

de 09:00 h a 13:00 h

200 €.

de 09:00 h a 15:00 h

325 €.

de 09:00 h a 13:00 h i
de 15:00 h a 17:00 h

250 €.

de 09:00 h a 17:00 h

400 €.

de 09:00 h a 13:00 h

520 €

de 09:00 h a 15:00 h

890 €

de 09:00 h a 13:00 h i
de 15:00 h a 17:00 h

650 €

de 09:00 h a 17:00 h

990 €
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