
activitats per a
menors de 16 anys

DE L’1 AL 26 DE JULIOL
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Activitats amb prioritat per a nenes
i nens amb residència a Granollers 

Trobareu informació més detallada
a la pàgina web de l’Ajuntament:

www.granollers.cat/estiu2019

Correus electrònics de contacte:
Per a casals: educacio@granollers.cat

Per a activitats esportives: esports@granollers.cat
Per a inscripcions: festelestiu@ajuntament.granollers.cat
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Són espais d'educació en el lleure pensats per afavorir la 
socialització, el desenvolupament de les capacitats creatives 
i l'aprenentatge en valors de les nenes i els nens que hi 
participen. S'organitzen a partir d'un centre d'interès comú 
per a totes les activitats i seguint un fil conductor en funció 
de les edats dels infants (grups de petits, mitjans i grans).

Els casals estan pensats per a nenes i nens d’entre 3 i 12 
anys que ja han estat escolaritzats i que desenvolupen 
activitats de lleure en un entorn proper i conegut com
són els centres escolars. Es preveuen sortides i
excursions en l'àmbit de la ciutat per afavorir el
seu coneixement i la descoberta de nous espais.

casals d’estiu



LLOCS ON ES DESENVOLUPARAN
Escola Lledoner (C. Rosselló, 95) 
Escola Ferrer i Guàrdia (C. Roger de Llúria, 25)

DATES I HORARIS
Us proposem diferents opcions:
4 setmanes: de l’1 al 26 de juliol
1a quinzena: de l’1 al 12 de juliol
2a quinzena: del 15 al 26 de juliol
Tots els casals es faran de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h

SERVEIS OPCIONALS
En els casals hi haurà la possibilitat de demanar els serveis opcionals següents:
Servei d'acollida al matí: de 8 h a 9 h
Servei de menjador: de 13 h a 15 h (*)
Servei de tarda: de 15 h a 17 h
 
PISCINA
Les nenes i nens que estan cursant primer d’educació primària aniran un dia a la 
setmana a la piscina municipal. Els més petits, és a dir, aquells que estan 
escolaritzats a P-3, P-4 i P-5 faran jocs d’aigua a l'escola on s'ubiqui el casal.
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(*) Hi haurà la possibilitat de contractar el servei de menjador en diferents modalitats: mensual 
(20 àpats), quinzenal (10 àpats) i també per lots de 4, 8, 12 i 16 àpats, en el cas que les famílies 
no necessitin aquest servei durant tots els dies en què transcorren les activitats.



L’Agrupament Escolta i Guia Sant Esteve de
Granollers hem organitzat un casal d’estiu seguint
el nostre estil, la nostra manera de fer i d’educar. Per a 
l’Agrupament és l'oportunitat de fer un servei a la ciutat i de 
crear un espai on tots els infants aprenguin i comparteixin 
noves experiències per passar-s’ho d’allò més bé, adquirint 
nous valors. 

El casal tindrà lloc a l'escola Joan Solans de l’1 al 26 de 
juliol, entre les 8 h i les 13 h. Prepararem per a tots els 
infants un gran ventall d’activitats: tallers de plàstica, jocs 
d’aigua, gimcanes, danses, jocs de pistes a l’aire lliure... 
Totes elles adequades a les diferents edats de les nenes i 
nens del casal. 

Per altra banda, totes les activitats aniran lligades a un eix 
d’animació que motivarà encara més els participants a venir 
i formar part d’aquesta història de la qual ells seran els 
protagonistes.
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casal escolta 2019



Vols començar el matí tocant en una orquestra o
cantant en una coral? Vols fer tallers i jocs musicals?

Doncs aquesta activitat està pensada per a tu. Tant si fas música 
i ja toques algun instrument com si no n’has fet mai,

si aquest estiu tens ganes de divertir-te amb la música,
apunta’t a les estades musicals.

No t’ho perdis, cantarem, ballarem, tocarem, construirem 
instruments i moltes sorpreses més! Aquest estiu la farem sonar!

A més, les nenes i els nens que aniran un dia a la setmana
a la piscina municipal i els infants de P-3, P-4 i P-5

faran jocs d’aigua al centre mateix. 

Per a nenes i nens que van néixer entre 2007 i 2016
De l’1 al 26 de juliol

(opció de 4 setmanes, 1a quinzena o 2a quinzena)
De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h 

Lloc: Escola Ponent
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estades musicals



quadre resum dels casals d'estiu de 2019

Més informació: Servei d’Educació de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant correu 
electrònic a educacio@granollers.cat

La informació completa i específica de cada activitat es facilitarà durant les reunions de 
mares i pares i estarà actualitzada a la pàgina web de l’Ajuntament de Granollers:
www.granollers.cat/estiu2019
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(*) Hi haurà la possibilitat de contractar el servei de menjador en diferents modalitats: mensual 
(20 àpats), quinzenal (10 àpats) i també per lots de 4, 8, 12 i 16 àpats, en el cas que les famílies 
no necessitin aquest servei durant tots els dies en què transcorren les activitats.

ESCOLA LLEDONER
C/ Rosselló, 95

ESCOLA FERRER I GUÀRDIA
C/ Roger de Llúria, 25 

ESCOLA JOAN SOLANS
C. Mallorca, 20
(Casal Escolta)

ESCOLA PONENT
C/ Rafael Casanovas, 71 
(Estades musicals)

ACOLLIDA
(8 h-9 h)

MENJADOR
(13 h-15 h) (*)

TARDA
(15 h-17 h)

Totes les activitats anteriors compten amb el suport de:

X X X
X X X
X

LLOC



Vine a moure't amb nosaltres i passa un estiu diferent. Practicaràs esport,
jugaràs i gaudiràs fent competicions esportives. També anirem a la piscina.
A més tens l'opció de fer tot això en anglès. No ho dubtis i tria un estiu esportiu!

Per a nenes i nens nascudes/uts entre el 2007 i el 2012
De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h 
Lloc: instal·lacions esportives municipals 
Serveis opcionals: Servei d'acollida de 8 h a 9 h i servei de menjador, de 13 h a 15 h (*)
Més informació: Servei d’Esports i esports@granollers.cat 

ORGANITZACIÓ PER GRUPS I ESPECIALITAT

(*) Hi haurà la possibilitat de contractar el servei de menjador per diferents modalitats: mensual 
(20 àpats), quinzenal (10 àpats) i també per lots de 4, 8, 12 i 16 àpats en el cas que les famílies 
no necessitin aquest servei durant tots els dies en què transcorren les activitats.
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activitats esportives fins a 12 anys
De l’1 al 26 de juliol (opció d'una quinzena)

Nascuts els anys
2009 i 2010
Categoria benjamina
Handbol, futbol, tennis i 
poliesportiu en anglès

Nascuts els anys
2007 i 2008
Categoria alevina
Bàsquet, handbol, futbol, 
tennis i poliesportiu en anglès

Nascuts els anys
2011 i 2012
Categoria prebenjamina
Poliesportiu i poliesportiu
en anglès
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 per a joves de
12 a 16 anys

itineraris de tallers joves12

Utopia o
distopia?
FIL CONDUCTOR
Aquest any compartirem el fil 
conductor: Utopia o distopia?, 
aprofitant per compartir quin és el 
futur què volem, com el volem i què 
hauríem de fer per aconseguir-ho. 

activitats esportives de 12 a 15 anys20
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Qui pot participar? Joves nascuts entre el 2003 i el 2006
Quan? De l’1 al 26 de juliol
En quin horari? De dilluns i divendres, de 9 h a 13 h
IMPORTANT No hi ha serveis extraordinaris com: servei d'acollida, menjador...

Més informació: 
GRA. Equipament juvenil. Pl. de l'Església, 8. Tel.: 93 842 66 84        620 65 50 01

DE DILLUNS A DIJOUS
De dilluns a dijous es proposa fer un itinerari personalitzat, a partir d’una proposta variada 
de blocs temàtics que es desenvolupa en diferents espais de la ciutat (Gra. Equipament 
Juvenil, Roca Umbert. Fàbrica de les Arts, Cinema Edison, Espai Cangur, l’antic Gra i Teatre 
Auditori de Granollers); i els divendres s’anirà a la piscina municipal.

Per a la selecció de blocs temàtics, escolliu un de cada columna:

BLOC 2
DIMARTS I DIJOUS
  actua! (arts escèniques)
  creació audiovisual
  experimenta’t
  cuina creativa
  programació digital

itineraris de tallers joves

BLOC 1
DILLUNS I DIMECRES
 

  percussió
  acrobàcies
  do it yourself (fet a mà!)
  còmic i il·lustració
  danses urbanes
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percussió
Aquest taller serà un laboratori de ritmes de 
percussió. Aprendràs diferents ritmes com la 
samba, el funk o el reggae amb instruments 
de batucada i percussió, posteriorment 
veure’m què podem fer amb tot allò après 
dins d’un estudi!

 Lloc: Roca Umbert - La Troca
 (Sala Llançadora)
 Carrer d'Enric Prat de la Riba, 77

acrobàcies
Vols aprendre a fer acrobàcies, equilibris, 
malabars...? A més aprendrem recursos 

interpretatius que ens permetran entendre el 
món des d'un altre punt de vista. Ha arribat el 

moment de posar a prova les vostres 
habilitats artístiques, a través del circ i 

l’expressió corporal!

Lloc: Roca Umbert - Dents de Serra  
Carrer d'Enric Prat de la Riba, 77



do it yourself (fet a mà!)
Un taller per experimentar amb diferents 
tècniques, aprendre creant tu mateix! 
Practicarem tècniques i aplicarem idees per 
fer objectes únics i personalitzats. T'ajudaran 
a fer-te objectes per a tu i per regalar a qui 
vulguis.

Lloc: GRA. Equipament juvenil
Plaça de l’Església, 8
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còmic i il·lustració
En aquest taller aprendràs les tècniques més 

freqüents del món del còmic i la il·lustració 
(tinta, color, disseny de personatges, etc.). 
Sortirem al carrer a dibuixar al natural i a 

activar la nostra creativitat sense deixar de 
divertir-nos.

Lloc: Antic GRA. (Actual Servei d’Acollida)
C. Torras i Bages, 15
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danses urbanes
En aquest taller aprendràs diferents estils que 
neixen de la cultura del hip-hop: mouràs el cos a 
ritme de popping (webes, pops, funk...), sentiràs 
la sensació del grooves i acabaràs descobrint el 
teu propi estil practicant i experimentant amb el 
freestyle. T'atreveixes a sentir el ritme al teu 
cos? Acabat el taller, es farà una exhibició de les 
coreografies apreses al llarg de l’itinerari!

Lloc: GRA. Equipament juvenil
Plaça de l’Església, 8



actua! (arts escèniques)
Vine, aprèn, crea i comparteix l'experiència 
d'expressar-te a través del teatre. Mitjançant 
jocs d'improvització, explorant el llenguatge 
del cos i posant en escena la paraula a través 
de la nostra veu. Actua, fes-te sentir dalt de 
l'escenari.

Lloc: Teatre Auditori de Granollers.
Sala Oberta
Carrer Torres i Bages, 50
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creació audiovisual
En aquest taller faràs una breu introducció a 

les tècniques fotogràfiques i audiovisuals i les 
posaràs en pràctica amb dinàmiques i jocs a 
l’aire lliure. Només calen idees, originalitat, i 

moltes ganes d'aprendre i passar-ho bé!

* Per participar-hi, cal portar càmera
fotogràfica o dispositiu mòbil

Lloc: Cinema Edison
Carrer Joan Camps, 1



experimenta’t
Taller en el qual, a través d'experiments, 
descobriràs des de la ciència a l'entorn de 
Granollers, i altres activitats relacionades 
com la meteorologia, l'ecologia, el reciclatge, 
les ciències ambientals... atreveix-te! 

Lloc: GRA. Equipament juvenil
Plaça de l’Església, 8
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cuina creativa
Cuina creativa i divertida. En aquest taller 

100% pràctic experimentaràs combinacions 
de sabors, textures, colors... Treu el/la xef 

que portes dins i sigues l'artista de la cuina. 
Viu una experiència única a través dels 

sentits. 

Lloc: Espai Cangur
Carrer d'Enric Prat de la Riba, 84
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programació digital
Taller orientat a nois i noies interessats en la 

programació i la realització de petites històries 
mitjançant programes d’interacció virtual. Els 

participants descobriran i aprofundiran l’art de la 
programació i disseny de personatges interactius.

* Per participar-hi cal tenir ordinador portàtil,
si no en tens, informa’ns!

Lloc: Roca Umbert - CTU
(Centre Tecnològic Universitari)

Carrer Mare de Déu de Montserrat, 36
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Vine a moure't amb nosaltres i passa un estiu diferent. Practicaràs esport, jugaràs i 
gaudiràs fent competicions esportives. També anirem a la piscina. A més tens l'opció de fer 
tot això en anglès. No ho dubtis i tria un estiu esportiu!

Per a noies i nois nascudes/uts entre el 2003 i el 2006
De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h 
Lloc: instal·lacions esportives municipals 
Serveis opcionals: Servei d'acollida de 8 h a 9 h i servei de menjador de 13 h a 15 h (*) 
Més informació: Servei d’Esports i esports@granollers.cat 

ORGANITZACIÓ PER GRUPS I ESPECIALITAT

(*) Hi haurà la possibilitat de contractar el servei de menjador per diferents modalitats: 
mensual (20 àpats), quinzenal (10 àpats) i també per lots de 4, 8, 12 i 16 àpats en el cas de les 
famílies que no necessitin aquest servei durant tots els dies en què transcorren les activitats.
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Del 2 al 27 de juliol (opció d'una quinzena)

activitats esportives de 12 a 16 anys

Nascuts els anys
2005 i 2006
Categoria infantil
Handbol, futbol, tennis 
i poliesportiu en anglès

Nascuts els anys 
2003 i 2004
Categoria cadet 
Poliesportiu i 
poliesportiu en anglès



21



inscripcions
Procés únic d’inscripció als casals d’estiu, al casal escolta, a les 
estades musicals, a les activitats esportives i als itineraris del GRA

1. SOL·LICITUD DE PLAÇA
Per poder inscriure's en alguna de les activitats incloses en el programa Fes-te l'Estiu 2019, 
s'haurà de fer primer una sol·licitud de plaça per a cada nena o nen que hi vulgui participar. 
Es podran escollir fins a tres opcions diferents d'entre les activitats programades. La sol·lici-
tud s'haurà de tramitar mitjançant un formulari en format digital que caldrà emplenar amb 
totes les dades obligatòries que hi apareixen. Quan s'enviï, se li assignarà un número de 
referència i la sol·licitud de plaça es registrarà en una base de dades que gestionarà l'Ajunta-
ment de Granollers. La sol·licitud de plaça es podrà fer de dues formes:

22

EN PERSONA

Si preferiu que us ajudem a emplenar la 
sol·licitud de plaça personalment, podreu 
venir els dies 30 d’abril i 2 i 3 de maig a 
l'Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), al 
carrer de Sant Josep, 7 entre les 8.30 h i les 
19 h ininterrompudament els dies 30 d’abril 
i 2 de maig, i de 8.30 fins a les 15 h el 
divendres dia 3 de maig. També podeu 
trucar al 010 o al 93 842 66 10, si truqueu 
des de fora de Granollers.

PER INTERNET 

Entre el 23 d’abril i el 12 de maig es 
podran fer les sol·licituds de plaça a través 
de la pàgina web de l’Ajuntament:
www.granollers.cat/estiu2019.

No és necessari disposar de certificat 
digital per fer aquest tràmit.
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Per fer el tràmit en persona heu de tenir en compte que:
· En arribar a l'OAC haureu de treure un número en el gestor de cues per a ser atesos. A 
l'aparell que els subministra, trobareu un botó específic per al tràmit FES-TE L'ESTIU.
· Calculeu que el temps d’atenció personalitzada per a aquest tràmit pot ser d'entre 10 i 15 
minuts aproximadament, a banda de l'espera en funció del número que obtingueu al gestor 
de cues.

2. ASSIGNACIÓ DE PLACES
Una vegada es tanqui el termini per sol·licitar les places d'aquest programa, el dia 13 de 
maig de 2019 a les 0 h, s'iniciarà el procés per assignar-les. Cadascuna de les activitats té 
un nombre màxim de places disponibles i, en funció d'aquest factor i de les sol·licituds 
rebudes, l'Ajuntament de Granollers procedirà a confirmar la disponibilitat seguint les 
gestions i el calendari següents:
 

· Les sol·licituds que arribin a partir del dia 13 de maig de 2019 seran considerades com a 
fora de termini i no formaran part del sorteig per a l'assignació de places que es celebrarà el 
20 de maig. Aquestes peticions estaran subjectes a la discrecionalitat de l'Ajuntament de 
Granollers i la seva admissió a la disponibilitat de places.

· El sorteig del dia 20 de maig tindrà com a finalitat ordenar els llistats de les sol·licituds de 
plaça a cadascuna de les activitats. L'atzar establirà l'ordre ascendent de les sol·licituds a 
partir del número total de les que s'hagin registrat i de la previsió de places que s'hagi 
establert per a cada activitat. Si hi ha hagut més sol·licituds que places disponibles en alguna 
de les activitats, el sistema assignarà automàticament les segones i terceres opcions, si 
s'haguessin fet constar a la sol·licitud. El sorteig es farà seguint el mateix mètode que 
utilitza el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el procediment 
de desempat descrit a la normativa sobre la preinscripció i la matrícula als centres 
educatius pel curs 2018-2019.

· El dia 22 de maig es faran públiques les llistes amb la informació provisional de les places 
assignades a cada activitat. Les llistes es podran consultar a l’Oficina d'Atenció al Ciutadà, 
al Servei d'Educació i a www.granollers.cat/estiu2019. Tothom que hagi facilitat una adreça 
de correu electrònic en rebrà un, amb la informació de la plaça assignada i el cost de l’activi-
tat en funció dels serveis demanats.

· Entre el 23 i el 27 de maig es podran sol·licitar modificacions en les condicions de la plaça 
assignada que hagi estat comunicada a les famílies. Aquestes modificacions poden afectar 
els períodes de les activitats (quinzenes o quatre setmanes) així com els serveis opcionals 
triats inicialment (menjador, acollida i tarda). Les peticions s'hauran de fer enviant un correu 
electrònic a l'adreça festelestiu@ajuntament.granollers.cat i especificant el número d'inscripció 
i el nom de la nena o el nen inscrit. Si es vol renunciar a la plaça, és important que es comuni-
qui pel mateix canal dins d'aquest període.

· El 27 de maig es donarà per tancada la possibilitat de fer canvis en les condicions de la 
plaça i en els serveis opcionals escollits. També s'eliminaran les places de les famílies que hi 
hagin renunciat.

· Entre el 29 i el 30 de maig s'enviaran per correu electrònic els documents necessaris per 
a la confirmació de la plaça (formulari de matrícula, informació sobre les activitats on s'ha 
obtingut plaça i rebut personalitzat per poder fer efectiu el pagament del preu d'inscrip-
ció, que es podrà fer mitjançant targeta o banca electrònica). Si no es disposa de correu 
electrònic, els documents assenyalats es podran recollir durant el procés de matriculació 
presencial que indiquem en l'apartat corresponent.
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Per fer el tràmit en persona heu de tenir en compte que:
· En arribar a l'OAC haureu de treure un número en el gestor de cues per a ser atesos. A 
l'aparell que els subministra, trobareu un botó específic per al tràmit FES-TE L'ESTIU.
· Calculeu que el temps d’atenció personalitzada per a aquest tràmit pot ser d'entre 10 i 15 
minuts aproximadament, a banda de l'espera en funció del número que obtingueu al gestor 
de cues.

2. ASSIGNACIÓ DE PLACES
Una vegada es tanqui el termini per sol·licitar les places d'aquest programa, el dia 13 de 
maig de 2019 a les 0 h, s'iniciarà el procés per assignar-les. Cadascuna de les activitats té 
un nombre màxim de places disponibles i, en funció d'aquest factor i de les sol·licituds 
rebudes, l'Ajuntament de Granollers procedirà a confirmar la disponibilitat seguint les 
gestions i el calendari següents:
 

· Les sol·licituds que arribin a partir del dia 13 de maig de 2019 seran considerades com a 
fora de termini i no formaran part del sorteig per a l'assignació de places que es celebrarà el 
20 de maig. Aquestes peticions estaran subjectes a la discrecionalitat de l'Ajuntament de 
Granollers i la seva admissió a la disponibilitat de places.

· El sorteig del dia 20 de maig tindrà com a finalitat ordenar els llistats de les sol·licituds de 
plaça a cadascuna de les activitats. L'atzar establirà l'ordre ascendent de les sol·licituds a 
partir del número total de les que s'hagin registrat i de la previsió de places que s'hagi 
establert per a cada activitat. Si hi ha hagut més sol·licituds que places disponibles en alguna 
de les activitats, el sistema assignarà automàticament les segones i terceres opcions, si 
s'haguessin fet constar a la sol·licitud. El sorteig es farà seguint el mateix mètode que 
utilitza el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el procediment 
de desempat descrit a la normativa sobre la preinscripció i la matrícula als centres 
educatius pel curs 2018-2019.

· El dia 22 de maig es faran públiques les llistes amb la informació provisional de les places 
assignades a cada activitat. Les llistes es podran consultar a l’Oficina d'Atenció al Ciutadà, 
al Servei d'Educació i a www.granollers.cat/estiu2019. Tothom que hagi facilitat una adreça 
de correu electrònic en rebrà un, amb la informació de la plaça assignada i el cost de l’activi-
tat en funció dels serveis demanats.

· Entre el 23 i el 27 de maig es podran sol·licitar modificacions en les condicions de la plaça 
assignada que hagi estat comunicada a les famílies. Aquestes modificacions poden afectar 
els períodes de les activitats (quinzenes o quatre setmanes) així com els serveis opcionals 
triats inicialment (menjador, acollida i tarda). Les peticions s'hauran de fer enviant un correu 
electrònic a l'adreça festelestiu@ajuntament.granollers.cat i especificant el número d'inscripció 
i el nom de la nena o el nen inscrit. Si es vol renunciar a la plaça, és important que es comuni-
qui pel mateix canal dins d'aquest període.

· El 27 de maig es donarà per tancada la possibilitat de fer canvis en les condicions de la 
plaça i en els serveis opcionals escollits. També s'eliminaran les places de les famílies que hi 
hagin renunciat.

· Entre el 29 i el 30 de maig s'enviaran per correu electrònic els documents necessaris per 
a la confirmació de la plaça (formulari de matrícula, informació sobre les activitats on s'ha 
obtingut plaça i rebut personalitzat per poder fer efectiu el pagament del preu d'inscrip-
ció, que es podrà fer mitjançant targeta o banca electrònica). Si no es disposa de correu 
electrònic, els documents assenyalats es podran recollir durant el procés de matriculació 
presencial que indiquem en l'apartat corresponent.



3. MATRÍCULA
L'assignació de les places per a les activitats descrites en l'apartat anterior, no garanteix la 
participació efectiva de les nenes i els nens, si no es tramita la formalització de la matrícula 
seguint el procediment següent:

SI ES FA AMB TRÀMIT ELECTRÒNIC (cal disposar de signatura digital)
Entre el 31 de maig i el 7 de juny es podrà formalitzar la inscripció per internet.
Per fer-ho caldrà:

· fer efectiu el rebut amb l'import corresponent.

· signar digitalment el document de matrícula que s'ha rebut per correu electrònic. Les 
dades de la persona que signarà digitalment han de correspondre a les de la persona que ha 
fet la sol·licitud de la plaça, i hauran de ser de la mare, del pare o la tutora o tutor legal de 
l'infant que farà les activitats. No seran considerats com a vàlids en aquest tràmit els 
documents que s’enviïn amb la signatura feta a mà i posteriorment digitalitzats.

· escanejar o fotografiar el llibre de família o partida de naixement.

· enviar a festelestiu@ajuntament.granollers.cat un correu on s'adjunti la documentació 
següent: el document de matrícula signat digitalment, el comprovant d'haver fet el pagament 
i l'arxiu del llibre de família o partida de naixement on aparegui la nena o el nen que partici-
parà a les activitats i els seus progenitors o tutors.
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SI ES FA PRESENCIALMENT
Entre el 3 i el 5 de juny es formalitzaran les matrícules a l'Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC) situada al carrer de Sant Josep, 7, en horari de 8.30 h a 19 h ininterrompudament. El 
telèfon de l'OAC és el 010 o el 93 842 66 10, si truqueu de fora de Granollers.

Caldrà que la mateixa persona que hagi fet la sol·licitud de la plaça presenti a la persona que 
faci l'atenció la documentació següent:
· original del document d'identitat
· original del llibre de família o de la partida de naixement
· comprovant d'haver fet el pagament de les taxes corresponents
· fotocòpia de la targeta sanitària de la filla o el fill inscrits a l'activitat

Per fer el tràmit en persona heu de tenir en compte que:

- En arribar a l'OAC haureu de treure un número en el gestor de cues per ser atesos. A 
l'aparell que els subministra, trobareu un botó específic pel tràmit FES-TE L'ESTIU.

- Calculeu que el temps d’atenció personalitzada per a aquest tràmit pot ser d'entre 5 i 10 
minuts aproximadament, a banda de l'espera en funció del número que obtingueu al gestor 
de cues.
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CONDICIONS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE
· Les activitats són prioritàriament per a les nenes i els nens residents a Granollers. En 
cas que hi hagi places vacants en les activitats sol·licitades, es podran admetre inscripcions 
de famílies no residents, a les quals se'ls hi aplicaran els preus diferenciats aprovats a les 
ordenances municipals.

· No es podran fer les quinzenes en activitats diferents. Una vegada iniciada l'activitat, les 
famílies que s'hagin matriculat només a la primera quinzena podran sol·licitar ampliar a la 
segona i, si hi ha places disponibles, hauran d'abonar el preu unitari de quinzena i no es 
podran beneficiar del descompte fixat en els preus de l'activitat mensual (quatre setmanes).

· La realització de totes les activitats amb inscripció prèvia queda supeditada a l’assoli-
ment d’un nombre mínim de participants. L’organització es reserva el dret de fer les modifi-
cacions oportunes per tal d’assegurar la viabilitat del servei ofert i adequar-lo a la demanda.

· En el cas dels itineraris del GRA només s'ofereix la modalitat de quatre setmanes.

· Una vegada confirmada la plaça sol·licitada i formalitzada la inscripció definitiva per a 
l'activitat, si la família sol·licita la baixa abans de començar l'activitat, no se li retornarà en 
cap cas l'import satisfet en concepte de matrícula. La viabilitat del retorn de la resta de 
l'import liquidat serà valorada per l'Ajuntament de Granollers d'acord amb els motius 
al·legats per la família sol·licitant.

· En cas de desistiment (renúncia) de l'activitat una vegada ja s'hagin iniciat les activitats 
per les quals s’ha obtingut plaça, es valorarà la justificació i la documentació al·legades per 
la família en la sol·licitud de retorn dels imports liquidats i, d'acord amb l'Ordenança Fiscal 
2.18 en el seu epígraf 10, es podran retornar els imports entre el 25 % si la renúncia s’ha fet 
dins la primera setmana de l’activitat o el 75 %, si la petició s’ha fet en la tercera setmana 
de les activitats.
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Si no disposeu a casa de connexió a la xarxa, i sempre que el personal d'atenció al públic us 
ho faciliti, podreu fer servir els ordinadors que hi ha als punts d’accés públic i gratuït a 
internet que es detallen a continuació:
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Centre Cívic Palou
Horari: de dilluns a dijous, de 16 h a 21 h,
i divendres de 17 h a 21 h

Centre Cívic Can Gili
Horari: de dilluns a dijous, de 16 h a 21 h,
i divendres de 17 h a 21 h

Gra, equipament juvenil
Horari: dilluns de 16.30 h a 20.30 h,
i de dimarts a divendres, de 10 h a 14 h
i de 16.30 h a 20.30 h

Centre Cívic Nord
Horari: de dilluns a dijous, de 16 h a 21 h,
i divendres de 17 h a 21 h

Centre Cívic Jaume Oller
Horari: de dilluns a dijous, de 16 h a 21 h,
i divendres de 17 h a 21 h

Centre Cívic Can Bassa
Horari: de dilluns a dijous, de 16 h a 21 h,
i divendres de 17 h a 21 h



1 fill

10 €

108 €

148 €

79 €

99 €

125 €

165 €

92 €

112 €
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PREUS DE LES ACTIVITATS

Matrícula (preu no retornable)

Quatre setmanes residents a Granollers, de 9 h a 13 h

Quatre setmanes residents a Granollers, de 8 h a 13 h

Dues setmanes residents a Granollers, de 9 h a 13 h

Dues setmanes residents a Granollers, de 8 h a 13 h

Quatre setmanes no residents a Granollers, de 9 h a 13 h

Quatre setmanes no residents a Granollers, de 8 h a 13 h

Dues setmanes no residents a Granollers, de 9 h a 13 h

Dues setmanes no residents a Granollers, de 8 h a 13 h

AVISOS IMPORTANTS
1. Els preus corresponents a les sol·licituds presentades a partir del dia 14 de maig, que 
siguin admeses per l'organització, s'incrementaran en un 10 % sobre els preus assenyalats 
en el quadre anterior i que van ser aprovats a l'Ordenança Municipal 2.18.
2. En el cas que la inscripció es faci inicialment per una quinzena i es vulgui ampliar a una 
segona, caldrà formalitzar una nova matrícula per a dues setmanes i no s'aplicarà el preu 
bonificat de quatre setmanes indicat en el quadre anterior.

família nombrosa
o monoparental

10 €

90 €

123 €

63 €

79 €

105 €

139 €

76 €

93 €



Usos esporàdics dels diferents serveis opcionals (taxes per cada dia)

Servei d’acollida matí de 8 h a 9 h

Servei de menjador de 13 h a 15 h

Servei de tarda de 15 h a 17 h
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SERVEIS COMPLEMENTARIS OPCIONALS (*)

Servei d’acollida matí, de 8 h a 9 h (opció de quinzena no coincident amb el mes)

Servei de tarda, de 15 h a 17 h (dues setmanes)

Servei de menjador continuat (10 àpats)

Servei de menjador continuat (20 àpats)

Servei de menjador discontinu (4 àpats)

Servei de menjador discontinu (8 àpats)

Servei de menjador discontinu (12 àpats)

Servei de menjador discontinu (16 àpats)

(*) Al quadre resum de les activitats de la pàgina 10 s’indiquen els serveis complementaris 
opcionals que s’ofereixen. Aquests serveis requeriran d'un mínim de persones interessades 
per poder-los confirmar i l'organització es reserva el dret d'anul·lar-los, si no s'assoleixen 
aquests mínims.

3,00 €

8,00 €

3,50 €

25 €

30 €

65 €

130 €

30 €

58 €

84 €

108 €
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AVÍS IMPORTANT
Per afavorir una bona planificació del personal i els materials necessaris que garanteixin 
la qualitat dels serveis opcionals, en especial el de menjador, cal que els grups d'infants 
que hi participin siguin estables i no subjectes a canvis diaris, per la qual cosa caldrà que 
les famílies confirmin aquests serveis en el moment de formalitzar la matrícula.

No obstant i això, aquelles famílies que, per circumstàncies excepcionals necessitin 
d'aquests serveis de forma ocasional, ho hauran de gestionar directament amb els 
responsables dels casals i previ pagament dels preus especials aprovats a les ordenan-
ces. En cap cas s'admetrà que aquests serveis ocasionals es repeteixin de forma 
sistemàtica i personalitzada.




