
IMPORTANT
• Període inscripció: 

 del 13 de maig al 7 de juny al 
formulari d’inscripció de la web 
o al telèfon 660 750 531 o per 
correu electrònic 

 info@dracactiu.com

• La inscripció serà definitiva un 
cop fet l’ingrés i quan es presenti 
el justificant de pagament i la 
butlleta emplenada.

• Per a més informació podeu 
consultar via correu electrònic o 
trucant als telèfons:

 629 21 32 63 - 660 75 05 31

• Reunió informativa: 

 DIVENDRES 10 de maig
 a les 17.00 hores
  al menjador de l’escola 

Mare de Déu dels Torrents

Ptda. del Gorg, s/n
43440 L’Espluga de Francolí

& 

629 21 32 63 – 660 75 05 31

info@dracactiu.com
www.dracactiu.com

Col·labora:

Per a nens i nenes a partir dels 3 anys

Casal d’Estiu
Vimbodí i Poblet

Places

limitades

Ajuntament de Vimbodí i Poblet



PROGRAMA  
CASAL D’ESTIU 2019

3La família dels Drac comença les 
vacances!

3Unbungu: la tribu dels dracs

3Marduk i Ladó, els drac més antics.

3L’àvia aranya, el drac Olmeca i els 
altres parents americans

3El Drac, Sant Jordi i la princesa: època 
de castells

CURSETS DE NATACIÓ

• Dins de l’horari del casal i com 
una activitat més que s’ofereix en 
aquest, cada dia es durà a terme  
1 hora de curset de natació.

• La participació en el curset no és 
obligatòria i els infants que no 
facin ús d’aquest servei, realitzaran, 
durant aquella estona, jocs o temps 
lliure amb monitors fora de la 
piscina.

• En qualsevol cas, el preu del curset 
està inclòs en el del casal però no es 
restarà l’import d’aquest als infants 
que no en facin.

• L’objectiu principal d’aquest curset 
és aconseguir que els infants 
millorin les seves habilitats en el 
medi aquàtic. 

• Hi ha l’opció de realitzar el curset de 
natació sense participar de la resta 
d’activitats del casal, inscrivint-se a 
un mínim de 2 setmanes.

• Per les famílies que optin per l’opció 
de fer curset sense casal, els preus 
són:

2 setmanes 38,00€
3 setmanes 45,00€
4 setmanes 48,00€
5 setmanes 55,00€

• 10% de descompte en la inscripció 
del segon germà.

HORARIS I PREUS
• Calendari

 Les activitats d’estiu per a infants  
i joves s’iniciaran el dia 25 de juny i 
finalitzaran el dia 26 de juliol, sempre 
que hi hagi un nombre mínim de  
10 nens i joves inscrits per setmana.

• Horari

 L’horari serà de dilluns a divendres de 
les 9:00 a les 13:00 hores. Totes les 
activitats es faran habitualment a les 
instal·lacions del pavelló municipal i a 
la piscina municipal. Eventualment, es 
faran sortides per l’entorn del poble.

• Períodes i preus

1 setmana 60,50€
2 setmanes 118,00€
3 setmanes 165,00€
4 setmanes 210,00€
5 setmanes 225,00€

• Descompte

 10% de descompte en la inscripció 
del segon germà.

• Servei d’acollida.

 Puntualment, si alguna família ho 
sol·licita per escrit, la recollida dels 
nens i les nenes a migdia es pot 
realitzar a les 13:30 hores.

Tots els preus tenen el 10 % d’IVA


