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Font-rubí 2021

Torna el Casal d’Estiu de Font-rubí! Aquest any acompanyat de SuperXarel·la, una superheroïna 
sortida de la sèrie de còmics del Consell Esportiu de l’Alt Penedès i que de ben segur necessitarà 
l’ajuda dels nens i nenes del casal d’estiu en les seves aventures.  

Diversió assegurada a totes les activitats, tallers, jocs, esports, gimcanes, jocs d’aigua i 
excursions que organitzem per a vosaltres.

INSCRIPCIONS I DOCUMENTACIo

Període d’inscripcions: Del 25 de maig al 18 de juny. 

Per fer la inscripció heu d’accedir a través del següent enllaç o a través del QR i adjuntar els  
documents que es detallen: https://www.jespe.org/activitats/inscripcio/casal-font-rubi

• Fotocòpia de la targeta sanitària (CATSALUT).

• Carnet de vacunes actualitzat. Recomanem, no és obligatori.

• Justificant de pagament.

DATES I HORES

El casal d’estiu s’iniciarà el 28 de juny, finalitzarà el 30 de juliol i qui vulgui o ho necessiti en 
podrà allargar l’estada fins el 6 d’agost. Es durà a terme de les 9 a les 13 hores. Les famílies 
interessades poden inscriure el seu fill/a a acollida matinal (8 a 9h) i/o a acollida de migdia 
amb dinar de carmanyola (13 a 15h).

EDATS I LLOC

Per a infants i joves de 3 a 16 anys (que hagin cursat de P3 a 4t d’ESO).  
A l’Escola Font-rúbia, al poliesportiu i a La Barraca. 
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El casal d’estiu ha de ser un espai segur per als vostres fills/es segons 
la normativa covid-19.

Per a més informació sobre el casal 
JESPE@JESPE.ORG  
o al 938 173 736.
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El cost de les activitats extraordinàries que es realitzaran durant el casal d’estiu ja està inclòs 
en els preus. Tindreu informació més detallada en la reunió informativa.

Preu d’acollida matinal: 4 setmanes: 32€ - 5 setmanes: 40€

Preu d’acollida de migdia (carmanyola): 4 setmanes: 64€ - 5 setmanes: 80€
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PETITS I MITJANS (P3 A 2N):

4 setmanes: 246€

5 setmanes: 263€

Setmana Extra: 50€
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