CASAL D'ESTIU DE CAMPLLONG 2018
L’Ajuntament de Campllong organitza un any més el Casal d’Estiu que enguany començarà el
25 de juny i acabarà el 7 de setembre.
EDATS:
El casal permet l’ inscripció d’infants de 3 anys si estan escolaritzats (haver cursat P3), de 4
anys si NO estan escolaritzats; fins als 15 anys.
HORARI DEL CASAL:
L’horari del casal és de 9.00h a 13.00h i servei de menjador de 13.00h a 15.00h.
Servei d’acollida de 8.00h a 9.00h amb un mínim de 5 nens/es.
INSCRIPCIONS:
DEL 21 AL 25 DE MAIG DE 2018 Durant aquests període s'inscriuran els infants que tenen
puntuació (els criteris són acumulables) i s'ordenaran per ordre de puntuació.
S’estableix el següent barem de puntuació:
- Empadronats a Campllong 5 punts
- Antics participants 1 punt per any (màxim 5 punts)
- Pares que treballin al municipi de Campllong 1 punt
- Residents en municipis limítrof amb algun conveni de col·laboració municipal 1 punt
- Tenir familiars directes (fins a segon grau) residents a Campllong 1 punt
S’ordenaran les sol·licitud per puntuació i si els nens/es inscrits en el primer període supera el
nombre de places disponibles (50) és resoldrà per sorteig.
En cas de vacants, s’informarà al web www.campllong.cat el dia 29/05/2018, i s’obrirà un nou
període d’inscripció.
DEL 30 DE MAIG A L’1 DE JUNY Durant el segon període d'inscripcions s'inscriuran els
infants que no tenen puntuació i s'ordenaran per ordre de presentació de les sol·licituds, fins a
cobrir totes les places vacants. La resta s'entendran exclosos i quedaran en llista d'espera.
CALENDARI DE FASES:
-

4 de juny de 2018: Publicació de llistes amb la puntuació provisional.
Del 5 al 7 de juny de 2018: Termini per presentar reclamacions
8 de juny de 2018: Publicació de llista d’infants amb puntuació definitiva. Llista d’infants
admesos i, si s’escau, de la llista d’espera.

REQUISITS D’INSCRIPCIONS:
Per la qualitat del casal, les activitats, els equips de nens, etc. NO es poden inscriure nens/es
només per una setmana així com tampoc es poden inscriure per setmanes separades si no hi
ha un mínim de dues setmanes seguides.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA INSCRIPCIÓ:
a) Omplir la fitxa d’inscripció - autorització.
b) Presentar fotocopia de la targeta sanitària de la Seguretat Social i fotocopia de la pàgina
corresponent a les vacunes del llibre de salut
c) Fotografia tipus carnet.
d) Volant d'empadronament de les persones residents fora del municipi de Campllong.
e) Certificat de l'empresa o altre document anàleg que demostri que algun dels progenitors
treballa a Campllong.
f) Dades dels familiars directes que resideixen a Campllong (es comprovarà d'ofici al
padró d'habitants).
La no acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de preinscripció
dins el termini establert, implica que el criteri en qüestió no es consideri acreditat a l'efecte de
baremació, a menys que sigui per causa no imputable al sol·licitant i justificable
documentalment.

La inscripció comporta la declaració de coneixement i acatament del Reglament que podeu
consultar el text complert al web www.campllong.cat.

PREUS:

PERIÓDE
1 setmana
2 SETMANES MINIM
3 setmanes -10% dte
4 setmanes - 25% dte
5 setmanes - 30% dte

preu
proposat
60,00
120,00
180,00
240,00
300,00

Servei de menjador: 8 €
Preu acollida matinal: pendent de determinar.
REUNIÓ INFORMATIVA PARES:
Pendent de concretar.

preu amb Dte. Per
utilitzar el servei
setmanes seguides

162,00
180,00
210,00

Més informació: Ajuntament de Campllong – 972 461504 – cultura@campllong.cat
La iscripció pel Casal d’estiu podrà realitzar-se indistintament per via telemàtica mitjançant
el portal de tràmits de l’Ajuntament de Campllong (** al final d’aquests document hi ha un breu
manual per ajudar-vos)

o per via presencial a les oficines municipals de l’Ajuntament de Campllong en horari de
matins de dilluns a divendres de 8 a 15 hores i dijous tarda de 18 a 20 hores.
Advertiment: No s’acceptarà cap preinscripció enviada per correu electrònic. L’enviament de correus
electrònics no te efectes de registre d’entrada i no genera l’inici de cap procediment administratiu.

