
 

 

 

ORGANITZA: 

CLUB ESPORTIU DE BÀSQUET 

SANT JORDI 

 

 

 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ:  

Marta Almarcha 

malmarcha@fundesplai.org 

673789798 

Club Bàsquet Sant Jordi 
(Rubí) 

Lloc 

Inscripcions 

Dates 

 Horari 

INSCRIPCIÓ PER SETMANES 
Del 25 de juny al 26 de juliol 
 

CASAL 
De 9:00h a 14:00h 
De 9:00h a 15:00h (amb dinar) 
 

Servei: Bon dia! 
De 8:00 a 9:00 
 

 

A la web, 

http://estiu.fundesplai.org 

Autofinançament 

T’ajudem a autofinançar-te el 100% del cost de l’acti-

vitat de manera fàcil i pràctica. 

Beques  

Campanya de Beques "Un estiu per a tothom “ de la 

Fundació Catalana de l’Esplai. Totes les famílies que 

vulguin sol·licitar una beca per l’activitat de casal d’es-

tiu, podran fer-ho a través de la pàgina Web de la 

Campanya  http://estiu.fundesplai.org  o trucant al 

telèfon 93.551.89.71.  

 

http://estiu.esplai.org/
http://estiu.esplai.org/


Amb l’objectiu de garantir uns projectes educa-

tius adaptats a les edats dels infants, enguany us 

proposem 1 centre d’interès tenint en compte la 

maduresa i les necessitats de les diferents edats. 

INSCRIPCIONS 

Podeu formalitzar la inscripció a través de la web 
 

estiu.fundesplai.org 
 
BAIXES 
Fundesplai es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat si 
el nombre d’inscrits no arriba al mínim establert. Les baixes 
notificades per escrit amb 15 dies d’antelació abans de 
l’inici de l'activitat, tindran dret al retorn del 50% de l’im-
port abonat i del 90% si la causa de la baixa és per malaltia 
o accident, acreditant-ho amb certificat mèdic. Les baixes o 
anul·lacions notificades durant els 15 dies abans de l’inici 
del casal o durant el desenvolupament del mateix, no tin-
dran dret a percebre cap mena de retorn de la inscripció 
realitzada. En cas d’anul·lació d’algun servei per part de 
Fundesplai es retornarà el 100% de l’import abonat mitjan-
çant transferència bancària. 

La Fundació Catalana de l'Esplai, és una entitat sen-
se ànim de lucre que té per missió: “educar els in-
fants i els joves en el lleure i promoure el desenvo-
lupament associatiu, amb voluntat transformadora 
i d'inclusió social”. 
 

La missió de FCE es concreta en la prestació de ser-
veis i programes educatius integrals a les escoles, la 
gestió d'equipaments i programes d'educació ambi-
ental, cursos de formació i serveis de gestió per al 
món associatiu i projectes per la inclusió digital. Inte-
gra també l'acció d'una Federació i dels seus 60 cen-
tres d'esplai. 
 

La proposta global de serveis de lleure de la FCE es 
caracteritza per: 
 

• Una voluntat educativa. 

• Una aposta per la qualitat del servei. 

• Un compromís per la coresponsabilitat. 
• Una opció per la inclusió i la transformació social. 
 

Sortides per l’entorn 

Menjador   

Nocturnitat i excursió al Club de Vela del Prat 

Excursió al Parc Vertical 

 Piscina 

Polseres de seguretat amb codi QR 

Samarreta de regal 

Jocs, Esports, tallers i molta diversió! 

 

El Casal d’Estiu 

 
CASAL 

De 9h a 14h 

CASAL amb 

menjador 

De 9h a 15h 

Servei Bon dia! 

(de 8 a 9h) 

PREU Setmana 5 dies 

  
68€ 88€ 18 €  

Descompte del 5% per germans i del 3% a partir de la 3a setmana contractada, en la 4ª i 5ª 

Reunió informativa dimecres 8 de maig a les 19h a l’Ateneu 

Aventura i Creativitat  
   

Nois i noies de 6 a 13 anys  

Seguim amb una proposta de casal global, però 

especial incidència d’activitats emmarcades en 

l’aventura, les habilitats artístiques i l’esport. És 

una etapa on apareixen nous reptes en les acti-

vitats, i s’aposta per fer bona part d’elles al medi 

natural, i el foment de trobades amb nens/es 

d’altres casals, les sortides  per l’entorn i  sobre-

tot, fer del casal una aventura molt dinàmica i 

engrescadora amb activitats innovadores . 


