
Escola de detectius

CENTRE CÍVIC SARRIÀ

CASAL D’ESTIU



Vols descobrir misteris com el Sherlock Holmes? Coneixes les 
tècniques de l’Inspector Gadget? Si aquest estiu vols convertir-te 
en un gran detectiu, vine al Centre Cívic Sarrià on segur t’esperen 
mil i un enigmes per resoldre. T’ho perdràs?

CALENDARI CASAL
27 Juny – 1 Juliol          18 - 22 Juliol
4 - 8 Juliol                  25 - 29 Juliol
11 - 15 Juliol                  5-9 Setembre (*)
NOTA IMPORTANT: L’empresa es reserva el dret d’anul·lar el/s 
torn/s en cas que no s’arribi al mínim d’inscripcions (18 infants). 
En aquest cas es procedirà a retornar íntegrament l’import del/s 
torn/s.
(*) Pendent de confirmació de l’inici del curs escolar 22-23

MODALITATS I PREUS
Jornada completa amb menjador: 9-17h .                141,75 €/torn
Jornada partida sense menjador: 9-13h i 15-17h.     91,10 €/torn

SERVEIS OPCIONALS
Acollida matinal setmanal (5 dies): 8.30-9 h          7,5 €/torn
Acollida puntual: 8.30-9 h                                    3€/dia
Menjador puntual (*): 13-15h                                  10€/dia

(*): el servei de menjador puntual només es podrà fer 2 cops per 
setmana. A partir de 3 dies, s’haurà d’abonar la quota corresponent 
al casal de jornada completa amb menjador.

INSCRIPCIONS PER CORREU ELECTRÒNIC
Dates inscripció: Del 25 d’abril al 10 de juny de 2022
Horari: de dilluns a divendres de 9:30 a 14:30 h
C/E: safis@safissports.com
També es podrà fer la Preinscripció a la web de la plataforma de l'Ajuntament de 
Barcelona a partir del 23 d'abril.

TENS DUBTES???
Des de Safis Sports s’oferirà uns dies d’informació presencial al Centre Cívic 
Sarrià per resoldre dubtes respecte al procés d’inscripcions.  

DIES: 2 i 9 de maig de 16-18h i 7 de maig de 10:30-12h 

SOL·LICITUD DE MONITOR-A DE SUPORT 
PER INFANTS AMB DISCAPACITAT
Dates de sol·licitud: Del 27 d’abril al 27 de maig
NOTA IMPORTANT: Les famílies interessades en sol·licitar el 
monitoratge de suport, s’han d’adreçar a l’entitat (932761040) per fer 
pre-reserva de la plaça i donar la informació relativa a les necessitats de 
l’infant.

REQUISITS PER A LA RESERVA DE PLACES
-Omplir fitxa d’inscripció, signant l’autorització paterna, materna i/o del 
tutor legal de l’infant
- Adjuntar fotocopia del carnet de vacunacions actualitzat o certificat 
mèdic oficial, així com la targeta sanitària de l’infant 
-Adjuntar la declaració responsable de coneixement del context de la 
pandèmia, complimentada i signada pels tutors legals 
- Abonar l’import del casal abans de finalitzar el període d’inscripcions.

AJUTS ECONÒMICS A LES FAMÍLIES
Dates de sol·licitud: Del 23 d’abril al 23 de maig
NOTA IMPORTANT: Les famílies interessades en sol·licitar l’ajut econòmic, 
s’han d’adreçar a l’entitat (93 276 10 40) per reservar plaça i donar IDALU de 
l’infant per tal de rebre un PIN i fer el tràmit des de l’Oficina Virtual de Tràmits
 (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca)


