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CASALS D’ESTIU
De l’1 al 19 de juliol

SERVEIS OPCIONALS DELS CASALS D’ESTIU I CASAL AMB COLÒNIES
Del 25 al 28 de juny i/o del 22 al 26 de juliol

CASAL AMB COLÒNIES
De l’1 al 19 de juliol

Edats: Nascuts entre el 2007 i el 2015
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
Llocs:  • Bellavista: Escola Colors i Escola Bellavista Joan  Camps
 • Corró d’Amunt: Antigues Escoles de Corró d’Amunt 
 • Corró d’Avall: Escola Camins i Escola Joan Sanpera
 • Llerona: Antigues Escoles de Llerona
Preus: 100 € i 85 €  per al segon o més germans

Organitza: Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

Edats: Nascuts entre el 2007 i el 2012
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
Llocs:  • De l’1 al 12 de juliol: Casal al Centre Cultural   
    Can Ganduxer (Corró d’Avall)
 • Del 15 al 19 de juliol: Colònies al Corral del     
    Mataró a Arbúcies
Preus: 171 €  i 145 € per al segon o més germans

Organitza: Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

Serveis subjectes a un mínim d'inscripcions

Preus:  • 30 €/setmana opcional (del 25 al 28 de juny) o 24 € per al segon o més germans
 • 35 €/setmana opcional (del 22 al 26 de juliol) o 29 € per al segon o més germans
 • Acollida de 8 a 9 hores: 3 €/dia, 12 €/setmana opcional, 30 €/casal
 • Menjador, de 13 a 15 hores: 6,50 €
 • Casal de tarda de 15 a 17 hores: 
  - 40 €/casal o 36 €/casal per al segon o més germans
  - 14 €/setmana opcional o 12 €/setmana opcional per al segon o més germans
 Trasllat a la piscina: 2 €/dia
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ACTIVA L’ESTIU 
A L’ESPAI ZERO
Edats: A partir de 12 anys
Matins: Nascuts del 2001 al 2007
Tardes: Nascuts del 1989 al 2000

Matí: Dimarts, dijous i divendres, de 10 a 13 h

• 2, 4, i 5 de juliol: Setmana Explosiva, activitats 
manuals i lúdiques i molt més.

• 9,11 i 12 de juliol: Això és bufar i fer ampolles, 
taller en què tastarem els instruments que es toquen en 
una Big Band. Cantarem, ballarem i tocarem diverses 
cançons amb la trompeta, el trombó, el saxo, el piano, 
la guitarra, el contrabaix o la bateria. Organitzarem un 
bon sarau musical amb l’Escola Municipal de Música.

• 16, 18 i 19 de juliol: Setmana tecnològica 
(Robòtica). Es realitzarà: - Robosumo - Roboslalom - 
Robot al Rescat.  Ets capaç de construir robots amb 
molta força? Saps què són capaços de fer els robots 
segons com es construeixin? En aquest taller aprendràs 
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a construir i programar robots amb diferents caracterís-
tiques, a la vegada que concursàs en un campionat de 
sumo amb robots. Quin serà el robot més fort de tots? 

• 23, 25 i 26 de juliol: Taller “Fes-te youtuber!”. El 
que cal saber per crear un videoblog i els trucs que 
utilitzen els youtubers més famosos per triomfar. Estàs 
preparat per convertir-te en un d’ells?  I  Taller Llibre 
Pop-up.  Es farà un llibre desplegable, o llibre 3D, un 
llibre il·lustrat, fet amb tècniques de plecs i altres 
mecanismes que permeten moure alguns elements, i 
que dóna sensació de moviment.  

Tarda: Dimarts i dijous, de 19.30 a 21.30 h

• 2 i  4 de juliol: Litografies, tècnica artesanal per 
l'obtenció i duplicació d'obres artístiques, que han 
utilitzat pintors de renom com Picasso, Joan Miró o 
Antoni Tàpies. I Tatuatges: es realitzarà un taller per 
aprendre a realitzar tatuatges a partir de maquillatge a 
l'aigua.

• 9 i 11 de juliol: Realitat augmentada i 3D. Et veig 
corbat. Tens bon traç per dibuixar una circumferència 
perfecta? Si tinguessis un regle series capaç de 

dibuixar-la millor? En aquest taller veuràs la manera en 
què múltiples rectes es poden convertir en corbes. 
Seràs capaç de crear figures en dues dimensions amb 
retoladors i regles? I en tres dimensions utilitzant fils de 
cosir tibats?

• 16 / 18 de juliol: La ciència de la cuina / Saps 
desencriptar un missatge secret? Has rebut un 
missatge que no has pogut entendre? De quantes 
maneres es pot encriptar un missatge perquè només 
l’entengui el destinatari?

• 23 i 25 de juliol: Joies. Es faran diferents models 
originals: collars, polseres, arracades...  També joies de 
paper,  amb nous models, amb materials alternatius i 
de reciclatge, joies marineres fetes amb cargoles i 
petxines,...

Lloc: Espai Zero  

Preu: 15 € per una setmana, 20 € per dues setmanes i 40 
€ per quatre setmanes

Organitza: Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut



Edats: A partir de 12 anys
Matins: Nascuts del 2001 al 2007
Tardes: Nascuts del 1989 al 2000

Matí: Dimarts, dijous i divendres, de 10 a 13 h

• 2, 4, i 5 de juliol: Setmana Explosiva, activitats 
manuals i lúdiques i molt més.

• 9,11 i 12 de juliol: Això és bufar i fer ampolles, 
taller en què tastarem els instruments que es toquen en 
una Big Band. Cantarem, ballarem i tocarem diverses 
cançons amb la trompeta, el trombó, el saxo, el piano, 
la guitarra, el contrabaix o la bateria. Organitzarem un 
bon sarau musical amb l’Escola Municipal de Música.

• 16, 18 i 19 de juliol: Setmana tecnològica 
(Robòtica). Es realitzarà: - Robosumo - Roboslalom - 
Robot al Rescat.  Ets capaç de construir robots amb 
molta força? Saps què són capaços de fer els robots 
segons com es construeixin? En aquest taller aprendràs 

Preinscripcions:
Del 23 d’abril al 7 de maig mitjançant: 

• Web municipal www.lesfranqueses.cat. 
• https://lesfranqueses.org/preinscripcionsestiu/ 

• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2. Corró d’Avall) de 
dilluns a divendres , de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous, de 
16 a 18 h  i de Bellavista Activa (carrer de Rosselló, 39. 
Bellavista) de dilluns a divendres , de 8.30 a 14 h.

Es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les en 
primera i en segona preferència.

Sorteig: 
Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions 
que places disponibles. El sorteig es celebrarà el 8 de 
maig, a les 13 h, a l’Ajuntament. Això determinarà a 
partir de quina lletra de l’abecedari es comencen a atorgar 
les places dels preinscrits. 
La lletra ordenarà les preinscripcions pel primer cognoms 
dels preinscrits i es seguiran uns criteris de preferència en 
l’atorgament de places. 
Els llistats amb la lletra assignada i les dates d’inscripcions 
es publicaran el 10 de maig al web municipal i a les oficines 
de les àrees d’Infància i Joventut i d’Esports.

PREINSCRIPCIONS, 
INSCRIPCIONS I 
INFORMACIÓ

Inscripcions:
Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions: 

• Dia de publicació dels llistats: 10 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 10 al 21 de maig

En cas de places disponibles en 1a preferència un cop 
realitzades les primeres inscripcions,  inscrits fins 
exhaurir places/activitat.

• Dia de publicació dels llistats: 23 de maig
• Dies d’inscripció: Del 23 de maig al 5 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: El 7 i 10 de juny 

» No residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny  
• Dia d’inscripció: El 12 i 13 de juny 

» El 17 de juny publicació de places disponibles, si fos el 
cas. A partir del 17 de juny inscripció per ordre d’arriba-
da fins exhaurir places ofertades.

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 
» Casals, colònies i campaments:

• Centre Cultural Can Ganduxer 
Avinguda de la Sagrera, 1.
Dimarts i dijous, de 9 a 13 h i dimarts, dijous i divendres, 
de 16 a 18.30 h 
Al telèfon 938 466 506
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
• Centre Cultural de Bellavista 
Accés carrer Navarra s/n, els dilluns i divendres, de 9 a 
13 h i dilluns, dimecres i divendres, de 16 a 18.30 h
Al telèfon 938 405 781
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

» Espai zero: 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment al carrer Navarra s/n, els dimarts, dijous, 
divendres, de 18 a 20 h 
Al telèfon 938 404 624
Al correu electrònic pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Full d’inscripció
• Fotocòpia del DNI del pare, la mare, el tutor o la tutora
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Fotocòpia de les vacunes del carnet de salut
• Resguard bancari del pagament
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència de l’infant, ha de portar el 
llibre de família i el DNI.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:
» Casals, colònies i campaments:

1. Infants i joves inscrits als casals infantils municipals i 
als centres municipals de joves amb una antiguitat 
mínima de dos mesos i al corrent del pagament de les 
quotes. 
2. Infants i joves empadronats a les Franqueses i/o 
escolaritzats als centres educatius del municipi. 
3. Infants i joves no empadronats ni escolaritzats a les 
Franqueses. 

» Espai Zero:
1. Joves empadronats a les Franqueses i/o escolaritzats 
als centres educatius del municipi. 
2. Joves corresponsals de l’Espai Zero
3. Joves que triïn les quatre setmanes d’activitats, 
comptant també campaments.
4. Joves que triïn tres setmanes d’activitats, comptant 
també campaments.
5. Joves no empadronats ni escolaritzats a les Franque-
ses.

Altres condicions a tenir en compte:
-Les places són limitades
-Important:  Es poden escollir dues opcions d’activitats i 
ordenar-les en primera i en segona preferència. 
- Només s’admetrà una preinscripció per persona. Els 
duplicats, el frau, la falsedat de les dades o la preinscrip-
ció fora de termini comportaran l’anul·lació immediata 
de la preinscripció.
- En cas de no especificar una segona opció a la 
preinscripció no serà possible assignar una plaça fins 
que no s’hagin acabat els processos d’inscripcions de 
primera i segona preferència i en quedin de disponibles 

a construir i programar robots amb diferents caracterís-
tiques, a la vegada que concursàs en un campionat de 
sumo amb robots. Quin serà el robot més fort de tots? 

• 23, 25 i 26 de juliol: Taller “Fes-te youtuber!”. El 
que cal saber per crear un videoblog i els trucs que 
utilitzen els youtubers més famosos per triomfar. Estàs 
preparat per convertir-te en un d’ells?  I  Taller Llibre 
Pop-up.  Es farà un llibre desplegable, o llibre 3D, un 
llibre il·lustrat, fet amb tècniques de plecs i altres 
mecanismes que permeten moure alguns elements, i 
que dóna sensació de moviment.  

Tarda: Dimarts i dijous, de 19.30 a 21.30 h

• 2 i  4 de juliol: Litografies, tècnica artesanal per 
l'obtenció i duplicació d'obres artístiques, que han 
utilitzat pintors de renom com Picasso, Joan Miró o 
Antoni Tàpies. I Tatuatges: es realitzarà un taller per 
aprendre a realitzar tatuatges a partir de maquillatge a 
l'aigua.

• 9 i 11 de juliol: Realitat augmentada i 3D. Et veig 
corbat. Tens bon traç per dibuixar una circumferència 
perfecta? Si tinguessis un regle series capaç de 
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dibuixar-la millor? En aquest taller veuràs la manera en 
què múltiples rectes es poden convertir en corbes. 
Seràs capaç de crear figures en dues dimensions amb 
retoladors i regles? I en tres dimensions utilitzant fils de 
cosir tibats?

• 16 / 18 de juliol: La ciència de la cuina / Saps 
desencriptar un missatge secret? Has rebut un 
missatge que no has pogut entendre? De quantes 
maneres es pot encriptar un missatge perquè només 
l’entengui el destinatari?

• 23 i 25 de juliol: Joies. Es faran diferents models 
originals: collars, polseres, arracades...  També joies de 
paper,  amb nous models, amb materials alternatius i 
de reciclatge, joies marineres fetes amb cargoles i 
petxines,...

Lloc: Espai Zero  

Preu: 15 € per una setmana, 20 € per dues setmanes i 40 
€ per quatre setmanes

Organitza: Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

CAMPAMENTS 2019
De l’1 al 14 de juliol
Edats: Nascuts entre el 2001 i el 2006
Horari:
• Precampament: De l’1 al 5 de juliol, de 9 a 13 h 
• Campament: Del 8 al 14 de juliol, tot el dia
Llocs:
• Precampament: Centre Municipal de Joves de Bellavista
• Campament: La Devesa de Les Codines (Montesquiu)
Preu: 150 € i 127 € per al segon o més germans

Organitza: Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

(consulteu el subapartat de les inscripcions i informació).
- L’ordre de la preinscripció no dóna cap dret preferent a 
l’assignació de les places, que es regirà per un sistema 
de sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions que 
places disponibles a les activitats (consulteu el 
subapartat de les preinscripcions).
- El fet de sol·licitar Ajuts econòmics per a activitats 
d’estiu 2019 no garanteix plaça assegurada, cal 
formalitzar la preinscripció.
- La realització de les activitats queda supeditada a 
l’assoliment d’un nombre mínim de participants. 
L’organització es reserva el dret de fer les modificacions 
oportunes amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat del 
servei ofert.
- Un 8% del total de les places de les activitats es 
reservarà per a les persones derivades de l’àrea de 
Polítiques Socials.
 - Les inscripcions no es formalitzaran fins que no s’hagi 
fet efectiu el pagament.
- Les places quedaran reservades fins a l’últim dia 
d’inscripció/validació de cada procés de selecció. 
Aquestes, s’aniran actualitzant cada finalització de procés 
fins a exhaurir-ne la totalitat.



Preinscripcions:
Del 23 d’abril al 7 de maig mitjançant: 

• Web municipal www.lesfranqueses.cat. 
• https://lesfranqueses.org/preinscripcionsestiu/ 

• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2. Corró d’Avall) de 
dilluns a divendres , de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous, de 
16 a 18 h  i de Bellavista Activa (carrer de Rosselló, 39. 
Bellavista) de dilluns a divendres , de 8.30 a 14 h.

Es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les en 
primera i en segona preferència.

Sorteig: 
Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions 
que places disponibles. El sorteig es celebrarà el 8 de 
maig, a les 13 h, a l’Ajuntament. Això determinarà a 
partir de quina lletra de l’abecedari es comencen a atorgar 
les places dels preinscrits. 
La lletra ordenarà les preinscripcions pel primer cognoms 
dels preinscrits i es seguiran uns criteris de preferència en 
l’atorgament de places. 
Els llistats amb la lletra assignada i les dates d’inscripcions 
es publicaran el 10 de maig al web municipal i a les oficines 
de les àrees d’Infància i Joventut i d’Esports.
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Inscripcions:
Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions: 

• Dia de publicació dels llistats: 10 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 10 al 21 de maig

En cas de places disponibles en 1a preferència un cop 
realitzades les primeres inscripcions,  inscrits fins 
exhaurir places/activitat.

• Dia de publicació dels llistats: 23 de maig
• Dies d’inscripció: Del 23 de maig al 5 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: El 7 i 10 de juny 

» No residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny  
• Dia d’inscripció: El 12 i 13 de juny 

» El 17 de juny publicació de places disponibles, si fos el 
cas. A partir del 17 de juny inscripció per ordre d’arriba-
da fins exhaurir places ofertades.

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 
» Casals, colònies i campaments:

• Centre Cultural Can Ganduxer 
Avinguda de la Sagrera, 1.
Dimarts i dijous, de 9 a 13 h i dimarts, dijous i divendres, 
de 16 a 18.30 h 
Al telèfon 938 466 506
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
• Centre Cultural de Bellavista 
Accés carrer Navarra s/n, els dilluns i divendres, de 9 a 
13 h i dilluns, dimecres i divendres, de 16 a 18.30 h
Al telèfon 938 405 781
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

» Espai zero: 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment al carrer Navarra s/n, els dimarts, dijous, 
divendres, de 18 a 20 h 
Al telèfon 938 404 624
Al correu electrònic pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Full d’inscripció
• Fotocòpia del DNI del pare, la mare, el tutor o la tutora
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Fotocòpia de les vacunes del carnet de salut
• Resguard bancari del pagament
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència de l’infant, ha de portar el 
llibre de família i el DNI.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:
» Casals, colònies i campaments:

1. Infants i joves inscrits als casals infantils municipals i 
als centres municipals de joves amb una antiguitat 
mínima de dos mesos i al corrent del pagament de les 
quotes. 
2. Infants i joves empadronats a les Franqueses i/o 
escolaritzats als centres educatius del municipi. 
3. Infants i joves no empadronats ni escolaritzats a les 
Franqueses. 

» Espai Zero:
1. Joves empadronats a les Franqueses i/o escolaritzats 
als centres educatius del municipi. 
2. Joves corresponsals de l’Espai Zero
3. Joves que triïn les quatre setmanes d’activitats, 
comptant també campaments.
4. Joves que triïn tres setmanes d’activitats, comptant 
també campaments.
5. Joves no empadronats ni escolaritzats a les Franque-
ses.

Altres condicions a tenir en compte:
-Les places són limitades
-Important:  Es poden escollir dues opcions d’activitats i 
ordenar-les en primera i en segona preferència. 
- Només s’admetrà una preinscripció per persona. Els 
duplicats, el frau, la falsedat de les dades o la preinscrip-
ció fora de termini comportaran l’anul·lació immediata 
de la preinscripció.
- En cas de no especificar una segona opció a la 
preinscripció no serà possible assignar una plaça fins 
que no s’hagin acabat els processos d’inscripcions de 
primera i segona preferència i en quedin de disponibles 
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(consulteu el subapartat de les inscripcions i informació).
- L’ordre de la preinscripció no dóna cap dret preferent a 
l’assignació de les places, que es regirà per un sistema 
de sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions que 
places disponibles a les activitats (consulteu el 
subapartat de les preinscripcions).
- El fet de sol·licitar Ajuts econòmics per a activitats 
d’estiu 2019 no garanteix plaça assegurada, cal 
formalitzar la preinscripció.
- La realització de les activitats queda supeditada a 
l’assoliment d’un nombre mínim de participants. 
L’organització es reserva el dret de fer les modificacions 
oportunes amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat del 
servei ofert.
- Un 8% del total de les places de les activitats es 
reservarà per a les persones derivades de l’àrea de 
Polítiques Socials.
 - Les inscripcions no es formalitzaran fins que no s’hagi 
fet efectiu el pagament.
- Les places quedaran reservades fins a l’últim dia 
d’inscripció/validació de cada procés de selecció. 
Aquestes, s’aniran actualitzant cada finalització de procés 
fins a exhaurir-ne la totalitat.



Preinscripcions:
Del 23 d’abril al 7 de maig mitjançant: 

• Web municipal www.lesfranqueses.cat. 
• https://lesfranqueses.org/preinscripcionsestiu/ 

• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2. Corró d’Avall) de 
dilluns a divendres , de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous, de 
16 a 18 h  i de Bellavista Activa (carrer de Rosselló, 39. 
Bellavista) de dilluns a divendres , de 8.30 a 14 h.

Es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les en 
primera i en segona preferència.

Sorteig: 
Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions 
que places disponibles. El sorteig es celebrarà el 8 de 
maig, a les 13 h, a l’Ajuntament. Això determinarà a 
partir de quina lletra de l’abecedari es comencen a atorgar 
les places dels preinscrits. 
La lletra ordenarà les preinscripcions pel primer cognoms 
dels preinscrits i es seguiran uns criteris de preferència en 
l’atorgament de places. 
Els llistats amb la lletra assignada i les dates d’inscripcions 
es publicaran el 10 de maig al web municipal i a les oficines 
de les àrees d’Infància i Joventut i d’Esports.
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Inscripcions:
Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions: 

• Dia de publicació dels llistats: 10 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 10 al 21 de maig

En cas de places disponibles en 1a preferència un cop 
realitzades les primeres inscripcions,  inscrits fins 
exhaurir places/activitat.

• Dia de publicació dels llistats: 23 de maig
• Dies d’inscripció: Del 23 de maig al 5 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: El 7 i 10 de juny 

» No residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny  
• Dia d’inscripció: El 12 i 13 de juny 

» El 17 de juny publicació de places disponibles, si fos el 
cas. A partir del 17 de juny inscripció per ordre d’arriba-
da fins exhaurir places ofertades.

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 
» Casals, colònies i campaments:

• Centre Cultural Can Ganduxer 
Avinguda de la Sagrera, 1.
Dimarts i dijous, de 9 a 13 h i dimarts, dijous i divendres, 
de 16 a 18.30 h 
Al telèfon 938 466 506
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
• Centre Cultural de Bellavista 
Accés carrer Navarra s/n, els dilluns i divendres, de 9 a 
13 h i dilluns, dimecres i divendres, de 16 a 18.30 h
Al telèfon 938 405 781
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

» Espai zero: 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment al carrer Navarra s/n, els dimarts, dijous, 
divendres, de 18 a 20 h 
Al telèfon 938 404 624
Al correu electrònic pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Full d’inscripció
• Fotocòpia del DNI del pare, la mare, el tutor o la tutora
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Fotocòpia de les vacunes del carnet de salut
• Resguard bancari del pagament
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència de l’infant, ha de portar el 
llibre de família i el DNI.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:
» Casals, colònies i campaments:

1. Infants i joves inscrits als casals infantils municipals i 
als centres municipals de joves amb una antiguitat 
mínima de dos mesos i al corrent del pagament de les 
quotes. 
2. Infants i joves empadronats a les Franqueses i/o 
escolaritzats als centres educatius del municipi. 
3. Infants i joves no empadronats ni escolaritzats a les 
Franqueses. 

» Espai Zero:
1. Joves empadronats a les Franqueses i/o escolaritzats 
als centres educatius del municipi. 
2. Joves corresponsals de l’Espai Zero
3. Joves que triïn les quatre setmanes d’activitats, 
comptant també campaments.
4. Joves que triïn tres setmanes d’activitats, comptant 
també campaments.
5. Joves no empadronats ni escolaritzats a les Franque-
ses.

Altres condicions a tenir en compte:
-Les places són limitades
-Important:  Es poden escollir dues opcions d’activitats i 
ordenar-les en primera i en segona preferència. 
- Només s’admetrà una preinscripció per persona. Els 
duplicats, el frau, la falsedat de les dades o la preinscrip-
ció fora de termini comportaran l’anul·lació immediata 
de la preinscripció.
- En cas de no especificar una segona opció a la 
preinscripció no serà possible assignar una plaça fins 
que no s’hagin acabat els processos d’inscripcions de 
primera i segona preferència i en quedin de disponibles 

PREINSCRIPCIONS, INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ

(consulteu el subapartat de les inscripcions i informació).
- L’ordre de la preinscripció no dóna cap dret preferent a 
l’assignació de les places, que es regirà per un sistema 
de sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions que 
places disponibles a les activitats (consulteu el 
subapartat de les preinscripcions).
- El fet de sol·licitar Ajuts econòmics per a activitats 
d’estiu 2019 no garanteix plaça assegurada, cal 
formalitzar la preinscripció.
- La realització de les activitats queda supeditada a 
l’assoliment d’un nombre mínim de participants. 
L’organització es reserva el dret de fer les modificacions 
oportunes amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat del 
servei ofert.
- Un 8% del total de les places de les activitats es 
reservarà per a les persones derivades de l’àrea de 
Polítiques Socials.
 - Les inscripcions no es formalitzaran fins que no s’hagi 
fet efectiu el pagament.
- Les places quedaran reservades fins a l’últim dia 
d’inscripció/validació de cada procés de selecció. 
Aquestes, s’aniran actualitzant cada finalització de procés 
fins a exhaurir-ne la totalitat.



PREINSCRIPCIONS, INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ

Preinscripcions:
Del 23 d’abril al 7 de maig mitjançant: 

• Web municipal www.lesfranqueses.cat. 
• https://lesfranqueses.org/preinscripcionsestiu/ 

• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2. Corró d’Avall) de 
dilluns a divendres , de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous, de 
16 a 18 h  i de Bellavista Activa (carrer de Rosselló, 39. 
Bellavista) de dilluns a divendres , de 8.30 a 14 h.

Es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les en 
primera i en segona preferència.

Sorteig: 
Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions 
que places disponibles. El sorteig es celebrarà el 8 de 
maig, a les 13 h, a l’Ajuntament. Això determinarà a 
partir de quina lletra de l’abecedari es comencen a atorgar 
les places dels preinscrits. 
La lletra ordenarà les preinscripcions pel primer cognoms 
dels preinscrits i es seguiran uns criteris de preferència en 
l’atorgament de places. 
Els llistats amb la lletra assignada i les dates d’inscripcions 
es publicaran el 10 de maig al web municipal i a les oficines 
de les àrees d’Infància i Joventut i d’Esports.
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Inscripcions:
Per a la primera preferència de les preinscrip-
cions: 

• Dia de publicació dels llistats: 10 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 10 al 21 de maig

En cas de places disponibles en 1a preferència un cop 
realitzades les primeres inscripcions,  inscrits fins 
exhaurir places/activitat.

• Dia de publicació dels llistats: 23 de maig
• Dies d’inscripció: Del 23 de maig al 5 de juny

Per a la segona preferència de les preinscrip-
cions:

» Residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 7 de juny
• Dies d’inscripcions: El 7 i 10 de juny 

» No residents, en el cas que hi hagi places disponibles:
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny  
• Dia d’inscripció: El 12 i 13 de juny 

» El 17 de juny publicació de places disponibles, si fos el 
cas. A partir del 17 de juny inscripció per ordre d’arriba-
da fins exhaurir places ofertades.

Llocs per formalitzar les inscripcions i demanar 
informació: 
» Casals, colònies i campaments:

• Centre Cultural Can Ganduxer 
Avinguda de la Sagrera, 1.
Dimarts i dijous, de 9 a 13 h i dimarts, dijous i divendres, 
de 16 a 18.30 h 
Al telèfon 938 466 506
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
• Centre Cultural de Bellavista 
Accés carrer Navarra s/n, els dilluns i divendres, de 9 a 
13 h i dilluns, dimecres i divendres, de 16 a 18.30 h
Al telèfon 938 405 781
Al correu electrònic casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

» Espai zero: 
• Centre Cultural de Bellavista 
Presencialment al carrer Navarra s/n, els dimarts, dijous, 
divendres, de 18 a 20 h 
Al telèfon 938 404 624
Al correu electrònic pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Full d’inscripció
• Fotocòpia del DNI del pare, la mare, el tutor o la tutora
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Fotocòpia de les vacunes del carnet de salut
• Resguard bancari del pagament
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència de l’infant, ha de portar el 
llibre de família i el DNI.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:
» Casals, colònies i campaments:

1. Infants i joves inscrits als casals infantils municipals i 
als centres municipals de joves amb una antiguitat 
mínima de dos mesos i al corrent del pagament de les 
quotes. 
2. Infants i joves empadronats a les Franqueses i/o 
escolaritzats als centres educatius del municipi. 
3. Infants i joves no empadronats ni escolaritzats a les 
Franqueses. 

» Espai Zero:
1. Joves empadronats a les Franqueses i/o escolaritzats 
als centres educatius del municipi. 
2. Joves corresponsals de l’Espai Zero
3. Joves que triïn les quatre setmanes d’activitats, 
comptant també campaments.
4. Joves que triïn tres setmanes d’activitats, comptant 
també campaments.
5. Joves no empadronats ni escolaritzats a les Franque-
ses.

Altres condicions a tenir en compte:
-Les places són limitades
-Important:  Es poden escollir dues opcions d’activitats i 
ordenar-les en primera i en segona preferència. 
- Només s’admetrà una preinscripció per persona. Els 
duplicats, el frau, la falsedat de les dades o la preinscrip-
ció fora de termini comportaran l’anul·lació immediata 
de la preinscripció.
- En cas de no especificar una segona opció a la 
preinscripció no serà possible assignar una plaça fins 
que no s’hagin acabat els processos d’inscripcions de 
primera i segona preferència i en quedin de disponibles 

(consulteu el subapartat de les inscripcions i informació).
- L’ordre de la preinscripció no dóna cap dret preferent a 
l’assignació de les places, que es regirà per un sistema 
de sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions que 
places disponibles a les activitats (consulteu el 
subapartat de les preinscripcions).
- El fet de sol·licitar Ajuts econòmics per a activitats 
d’estiu 2019 no garanteix plaça assegurada, cal 
formalitzar la preinscripció.
- La realització de les activitats queda supeditada a 
l’assoliment d’un nombre mínim de participants. 
L’organització es reserva el dret de fer les modificacions 
oportunes amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat del 
servei ofert.
- Un 8% del total de les places de les activitats es 
reservarà per a les persones derivades de l’àrea de 
Polítiques Socials.
 - Les inscripcions no es formalitzaran fins que no s’hagi 
fet efectiu el pagament.
- Les places quedaran reservades fins a l’últim dia 
d’inscripció/validació de cada procés de selecció. 
Aquestes, s’aniran actualitzant cada finalització de procés 
fins a exhaurir-ne la totalitat.



CASAL D’ESTIU DEL CENTRE D’ART I NOVES TECNOLOGIES CAN FONT
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CASAL D’ESTIU DEL CENTRE 
D’ART I NOVES TECNOLOGIES 
CAN FONT
Del 25 de juny al 26 de juliol
Edats: Nascuts entre el 2007 i el 2013
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Llocs: Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font. 
Corró d’Avall. Les Franqueses del Vallès
Temàtica: La ciència i la tecnologia de les pel·lícules. 
Preus:  -Tot el casal matí (5 setmanes): 
   278 € (1r germà) i 251 € (2n germà i altres).
 -Setmana de casal matí: 
   65 € (1r germà), 58,00 € (2n germà i altres).
 -Primera setmana (última de juny): 
   52 € (1r germà), 46,80 € (2n germà i altres)

TEMÀTICA
Cada setmana treballarem sobre una temàtica i farem 
activitats i experiments lligats amb les pel·lícules del 
gènere que correspongui (detectius, espai, animals, 

superherois, èpica i fantasia). Per tant, els infants poden 
assistir diverses setmanes.

INSCRIPCIONS
Presencials: al Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font 
o a la web: https://www.canfont.info

Data d’inscripció: A partir del 2 de maig per a residents 
a les Franqueses i a partir del 12 de maig per a tothom, 
fins a esgotar les places.

Horari d’inscripció: De dilluns a divendres, de 17 a 20 
h. Dimecres, de 10 a 12 h. 

Les places no abonades no es reservaran més enllà de set 
dies des de feta la reserva.

Per a poder realitzar el casal, cal que el nombre mínim de 
nens/es sigui suficient.

Organitza: Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut. 
Gestionat per Fundació Universitària 
Martí l’Humà, amb el suport tècnic  d’Explorium.



JULIOL ESPORTIU
De l’1 al 26 de juliol

ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS 
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Espai / grups:
• Nou Pavelló Poliesportiu de l’Espai Can Prat:

- Prebenjamins (2014-2011)
(Aquests grups realitzaran 2 dies per setmana l’activitat 
de piscina).

• Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall:
- Benjamins (2010-2009)
- Alevins (2008-2007)
- Infantils (2006-2005)
- Cadets (2004-2003)

Organitza: Patronat Municipal d’Esports i Complex Esportiu Municipal

PREINSCRIPCIONS, 
INSCRIPCIONS I 
INFORMACIÓ
Preinscripcions:
Del 23 d’abril al 7 de maig mitjançant:

• Web municipal: www.lesfranqueses.cat
• https://lesfranqueses.org/preinscripcionsestiu/
• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2. Corró d’Avall) de 
dilluns a divendres , de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous, de 
16 a 18 h  i de Bellavista Activa (carrer de Rosselló, 39. 
Bellavista) de dilluns a divendres , de 8.30 a 14 h.
Es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les 
en primera i en segona preferència.

Sorteig:
Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions 
que places disponibles. El sorteig es celebrarà el 8 
de maig, a les 13 h, a l’Ajuntament. Això determinarà 
a partir de quina lletra de l’abecedari es comencen a 

atorgar les places dels preinscrits. La lletra ordenarà les 
preinscripcions pel primer cognom dels preinscrits i es 
seguiran uns criteris de preferència en l’atorgament de 
places. Els llistats amb la lletra assignada i les dates 
d’inscripcions es publicaran el 10 de maig al web 
municipal i a les oficines de les àrees d’Infància i Joventut i 
d’Esports.

Inscripcions:
Per a la primera preferència de les 
preinscripcions:

1. Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 10 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 10 al 21 de maig

2. Germans/es dels residents ja inscrits i residents 
preinscrits, en el cas que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 23 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 23 al 27 de maig

3. La resta de residents, en el cas que hi hagi places 
disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 29 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 29 al  31 de maig. 

4. Abonats i inscrits als cursos del Patronat Municipal 

d’Esports i del Complex Esportiu Municipal, en el cas 
que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 4 de juny
• Dies d’inscripcions: El 4 i 5 de juny

Per a la segona preferència de les 
preinscripcions:

1. Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 07 de juny
• Dies d’inscripcions: 07 i 10 de juny

2. No residents
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny
• Dia d’inscripcions: 12-13 de juny

3. En el cas que hi hagi places disponibles després 
d’haver finalitzat els processos d’inscripcions de primera 
i segona preferència:

• Dia de publicació dels llistats: 17 de juny
• Dies d’inscripcions: A partir del 18 de juny fins a 
exhaurir les places.

Lloc per formalitzar la inscripció i per demanar 
informació:
• Complex Esportiu Municipal

- Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall
- De dilluns a divendres, de 8 a 20 h
- Tel. 938 404 880

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Dades completes de la persona inscrita.
• Número de la targeta sanitària.
• Fitxa de salut que el Complex Esportiu facilitarà en el 
moment de formalitzar la inscripció.
• El pagament s’efectuarà amb targeta o efectiu al 
Complex Esportiu Municipal.
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència del infant, ha de portar el 
llibre de família i el DNI.
• Els inscrits als cursos del Patronat Municipal d’Esports 
han de portar un full d’acreditació que els lliuraran a les 
oficines del Patronat Municipal d’Esports.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:

1. Infants i joves empadronats a les Franqueses.
2. Infants i joves abonats i inscrits als cursos del Patronat 
Municipal d’Esports i del Complex Esportiu Municipal. 
Els abonats han d’estar d’alta durant tot el procés de 
preinscripció i inscripció i al corrent del pagament de les 
quotes. Els inscrits als cursos han d’haver cursat el segon 
trimestre i estar apuntats al tercer trimestre i al corrent 
del pagament de les quotes.
3. Infants i joves no empadronats a les Franqueses.

Altres condicions a tenir en compte:
• Les places són limitades
• Important:  Es poden escollir dues opcions d’activitats i 
ordenar-les en primera i en segona preferència. Tot i que 
es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les 
en primera i en segona preferència només s’admetrà 
una preinscripció per persona. Els duplicats, el frau, la 
falsedat de les dades o la preinscripció fora de termini 
comportaran l’anul·lació immediata de la preinscripció.
• En cas de no especificar una segona opció a la 
preinscripció no serà possible assignar una plaça fins 

que no s’hagin acabat els processos d’inscripcions de 
primera i segona preferència i en quedin de disponibles 
(consulteu el subapartat de les inscripcions i informació).
• L’ordre de la preinscripció no dóna cap dret preferent a 
l’assignació de les places, que es regirà per un sistema 
de sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions que 
places disponibles a les activitats (consulteu el 
subapartat de les preinscripcions).
• El fet de sol·licitar Ajuts econòmics per a activitats 
d’estiu 2019 no garanteix plaça assegurada, cal 
formalitzar la preinscripció.
• Els grups del Juliol esportiu es realitzaran per ordre de 
llista i/o any de naixement.
• La realització de les activitats queda supeditada a 
l’assoliment d’un nombre mínim de participants. 
L’organització es reserva el dret de fer les modificacions 
oportunes amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat del 
servei ofert.
• Un 8% del total de les places de les activitats es 
reservarà per a les persones derivades de l’àrea de 
Polítiques Socials.
 • Les inscripcions no es formalitzaran fins que no s’hagi 
fet efectiu el pagament.

Edats: Nascuts entre el 2003 i el 2014

Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13 h

Lloc: Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall i nou 
Pavelló Poliesportiu de l’Espai Can Prat. 

Preus:  - 114,45 euros *
 - 97,30 euros * per al segon o més germans
 *+ 5 euros d’assegurança obligatòria (inclou   
 despeses de gestió)
Pagament amb targeta o efectiu al Complex Esportiu 
Municipal

Definició:
Casal esportiu de nens/es entre 5 i 16 anys on l’objectiu 
principal és que realitzin activitats preesportives, 
esportives i recreatives diverses, sempre dins de l’àmbit 
esportiu, educatiu i de lleure.



Espai / grups:
• Nou Pavelló Poliesportiu de l’Espai Can Prat:

- Prebenjamins (2014-2011)
(Aquests grups realitzaran 2 dies per setmana l’activitat 
de piscina).

• Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall:
- Benjamins (2010-2009)
- Alevins (2008-2007)
- Infantils (2006-2005)
- Cadets (2004-2003)

Organitza: Patronat Municipal d’Esports i Complex Esportiu Municipal

PREINSCRIPCIONS, INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ
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PREINSCRIPCIONS, 
INSCRIPCIONS I 
INFORMACIÓ
Preinscripcions:
Del 23 d’abril al 7 de maig mitjançant:

• Web municipal: www.lesfranqueses.cat
• https://lesfranqueses.org/preinscripcionsestiu/
• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2. Corró d’Avall) de 
dilluns a divendres , de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous, de 
16 a 18 h  i de Bellavista Activa (carrer de Rosselló, 39. 
Bellavista) de dilluns a divendres , de 8.30 a 14 h.
Es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les 
en primera i en segona preferència.

Sorteig:
Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions 
que places disponibles. El sorteig es celebrarà el 8 
de maig, a les 13 h, a l’Ajuntament. Això determinarà 
a partir de quina lletra de l’abecedari es comencen a 

atorgar les places dels preinscrits. La lletra ordenarà les 
preinscripcions pel primer cognom dels preinscrits i es 
seguiran uns criteris de preferència en l’atorgament de 
places. Els llistats amb la lletra assignada i les dates 
d’inscripcions es publicaran el 10 de maig al web 
municipal i a les oficines de les àrees d’Infància i Joventut i 
d’Esports.

Inscripcions:
Per a la primera preferència de les 
preinscripcions:

1. Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 10 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 10 al 21 de maig

2. Germans/es dels residents ja inscrits i residents 
preinscrits, en el cas que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 23 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 23 al 27 de maig

3. La resta de residents, en el cas que hi hagi places 
disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 29 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 29 al  31 de maig. 

4. Abonats i inscrits als cursos del Patronat Municipal 

d’Esports i del Complex Esportiu Municipal, en el cas 
que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 4 de juny
• Dies d’inscripcions: El 4 i 5 de juny

Per a la segona preferència de les 
preinscripcions:

1. Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 07 de juny
• Dies d’inscripcions: 07 i 10 de juny

2. No residents
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny
• Dia d’inscripcions: 12-13 de juny

3. En el cas que hi hagi places disponibles després 
d’haver finalitzat els processos d’inscripcions de primera 
i segona preferència:

• Dia de publicació dels llistats: 17 de juny
• Dies d’inscripcions: A partir del 18 de juny fins a 
exhaurir les places.

Lloc per formalitzar la inscripció i per demanar 
informació:
• Complex Esportiu Municipal

- Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall
- De dilluns a divendres, de 8 a 20 h
- Tel. 938 404 880

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Dades completes de la persona inscrita.
• Número de la targeta sanitària.
• Fitxa de salut que el Complex Esportiu facilitarà en el 
moment de formalitzar la inscripció.
• El pagament s’efectuarà amb targeta o efectiu al 
Complex Esportiu Municipal.
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència del infant, ha de portar el 
llibre de família i el DNI.
• Els inscrits als cursos del Patronat Municipal d’Esports 
han de portar un full d’acreditació que els lliuraran a les 
oficines del Patronat Municipal d’Esports.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:

1. Infants i joves empadronats a les Franqueses.
2. Infants i joves abonats i inscrits als cursos del Patronat 
Municipal d’Esports i del Complex Esportiu Municipal. 
Els abonats han d’estar d’alta durant tot el procés de 
preinscripció i inscripció i al corrent del pagament de les 
quotes. Els inscrits als cursos han d’haver cursat el segon 
trimestre i estar apuntats al tercer trimestre i al corrent 
del pagament de les quotes.
3. Infants i joves no empadronats a les Franqueses.

Altres condicions a tenir en compte:
• Les places són limitades
• Important:  Es poden escollir dues opcions d’activitats i 
ordenar-les en primera i en segona preferència. Tot i que 
es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les 
en primera i en segona preferència només s’admetrà 
una preinscripció per persona. Els duplicats, el frau, la 
falsedat de les dades o la preinscripció fora de termini 
comportaran l’anul·lació immediata de la preinscripció.
• En cas de no especificar una segona opció a la 
preinscripció no serà possible assignar una plaça fins 

que no s’hagin acabat els processos d’inscripcions de 
primera i segona preferència i en quedin de disponibles 
(consulteu el subapartat de les inscripcions i informació).
• L’ordre de la preinscripció no dóna cap dret preferent a 
l’assignació de les places, que es regirà per un sistema 
de sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions que 
places disponibles a les activitats (consulteu el 
subapartat de les preinscripcions).
• El fet de sol·licitar Ajuts econòmics per a activitats 
d’estiu 2019 no garanteix plaça assegurada, cal 
formalitzar la preinscripció.
• Els grups del Juliol esportiu es realitzaran per ordre de 
llista i/o any de naixement.
• La realització de les activitats queda supeditada a 
l’assoliment d’un nombre mínim de participants. 
L’organització es reserva el dret de fer les modificacions 
oportunes amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat del 
servei ofert.
• Un 8% del total de les places de les activitats es 
reservarà per a les persones derivades de l’àrea de 
Polítiques Socials.
 • Les inscripcions no es formalitzaran fins que no s’hagi 
fet efectiu el pagament.

Edats: Nascuts entre el 2003 i el 2014

Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13 h

Lloc: Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall i nou 
Pavelló Poliesportiu de l’Espai Can Prat. 

Preus:  - 114,45 euros *
 - 97,30 euros * per al segon o més germans
 *+ 5 euros d’assegurança obligatòria (inclou   
 despeses de gestió)
Pagament amb targeta o efectiu al Complex Esportiu 
Municipal

Definició:
Casal esportiu de nens/es entre 5 i 16 anys on l’objectiu 
principal és que realitzin activitats preesportives, 
esportives i recreatives diverses, sempre dins de l’àmbit 
esportiu, educatiu i de lleure.



Espai / grups:
• Nou Pavelló Poliesportiu de l’Espai Can Prat:

- Prebenjamins (2014-2011)
(Aquests grups realitzaran 2 dies per setmana l’activitat 
de piscina).

• Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall:
- Benjamins (2010-2009)
- Alevins (2008-2007)
- Infantils (2006-2005)
- Cadets (2004-2003)

Organitza: Patronat Municipal d’Esports i Complex Esportiu Municipal

PREINSCRIPCIONS, 
INSCRIPCIONS I 
INFORMACIÓ
Preinscripcions:
Del 23 d’abril al 7 de maig mitjançant:

• Web municipal: www.lesfranqueses.cat
• https://lesfranqueses.org/preinscripcionsestiu/
• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2. Corró d’Avall) de 
dilluns a divendres , de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous, de 
16 a 18 h  i de Bellavista Activa (carrer de Rosselló, 39. 
Bellavista) de dilluns a divendres , de 8.30 a 14 h.
Es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les 
en primera i en segona preferència.

Sorteig:
Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions 
que places disponibles. El sorteig es celebrarà el 8 
de maig, a les 13 h, a l’Ajuntament. Això determinarà 
a partir de quina lletra de l’abecedari es comencen a 

atorgar les places dels preinscrits. La lletra ordenarà les 
preinscripcions pel primer cognom dels preinscrits i es 
seguiran uns criteris de preferència en l’atorgament de 
places. Els llistats amb la lletra assignada i les dates 
d’inscripcions es publicaran el 10 de maig al web 
municipal i a les oficines de les àrees d’Infància i Joventut i 
d’Esports.

Inscripcions:
Per a la primera preferència de les 
preinscripcions:

1. Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 10 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 10 al 21 de maig

2. Germans/es dels residents ja inscrits i residents 
preinscrits, en el cas que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 23 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 23 al 27 de maig

3. La resta de residents, en el cas que hi hagi places 
disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 29 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 29 al  31 de maig. 

4. Abonats i inscrits als cursos del Patronat Municipal 
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d’Esports i del Complex Esportiu Municipal, en el cas 
que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 4 de juny
• Dies d’inscripcions: El 4 i 5 de juny

Per a la segona preferència de les 
preinscripcions:

1. Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 07 de juny
• Dies d’inscripcions: 07 i 10 de juny

2. No residents
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny
• Dia d’inscripcions: 12-13 de juny

3. En el cas que hi hagi places disponibles després 
d’haver finalitzat els processos d’inscripcions de primera 
i segona preferència:

• Dia de publicació dels llistats: 17 de juny
• Dies d’inscripcions: A partir del 18 de juny fins a 
exhaurir les places.

Lloc per formalitzar la inscripció i per demanar 
informació:
• Complex Esportiu Municipal

- Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall
- De dilluns a divendres, de 8 a 20 h
- Tel. 938 404 880

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Dades completes de la persona inscrita.
• Número de la targeta sanitària.
• Fitxa de salut que el Complex Esportiu facilitarà en el 
moment de formalitzar la inscripció.
• El pagament s’efectuarà amb targeta o efectiu al 
Complex Esportiu Municipal.
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència del infant, ha de portar el 
llibre de família i el DNI.
• Els inscrits als cursos del Patronat Municipal d’Esports 
han de portar un full d’acreditació que els lliuraran a les 
oficines del Patronat Municipal d’Esports.

Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:

1. Infants i joves empadronats a les Franqueses.
2. Infants i joves abonats i inscrits als cursos del Patronat 
Municipal d’Esports i del Complex Esportiu Municipal. 
Els abonats han d’estar d’alta durant tot el procés de 
preinscripció i inscripció i al corrent del pagament de les 
quotes. Els inscrits als cursos han d’haver cursat el segon 
trimestre i estar apuntats al tercer trimestre i al corrent 
del pagament de les quotes.
3. Infants i joves no empadronats a les Franqueses.

Altres condicions a tenir en compte:
• Les places són limitades
• Important:  Es poden escollir dues opcions d’activitats i 
ordenar-les en primera i en segona preferència. Tot i que 
es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les 
en primera i en segona preferència només s’admetrà 
una preinscripció per persona. Els duplicats, el frau, la 
falsedat de les dades o la preinscripció fora de termini 
comportaran l’anul·lació immediata de la preinscripció.
• En cas de no especificar una segona opció a la 
preinscripció no serà possible assignar una plaça fins 

que no s’hagin acabat els processos d’inscripcions de 
primera i segona preferència i en quedin de disponibles 
(consulteu el subapartat de les inscripcions i informació).
• L’ordre de la preinscripció no dóna cap dret preferent a 
l’assignació de les places, que es regirà per un sistema 
de sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions que 
places disponibles a les activitats (consulteu el 
subapartat de les preinscripcions).
• El fet de sol·licitar Ajuts econòmics per a activitats 
d’estiu 2019 no garanteix plaça assegurada, cal 
formalitzar la preinscripció.
• Els grups del Juliol esportiu es realitzaran per ordre de 
llista i/o any de naixement.
• La realització de les activitats queda supeditada a 
l’assoliment d’un nombre mínim de participants. 
L’organització es reserva el dret de fer les modificacions 
oportunes amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat del 
servei ofert.
• Un 8% del total de les places de les activitats es 
reservarà per a les persones derivades de l’àrea de 
Polítiques Socials.
 • Les inscripcions no es formalitzaran fins que no s’hagi 
fet efectiu el pagament.

Edats: Nascuts entre el 2003 i el 2014

Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13 h

Lloc: Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall i nou 
Pavelló Poliesportiu de l’Espai Can Prat. 

Preus:  - 114,45 euros *
 - 97,30 euros * per al segon o més germans
 *+ 5 euros d’assegurança obligatòria (inclou   
 despeses de gestió)
Pagament amb targeta o efectiu al Complex Esportiu 
Municipal

Definició:
Casal esportiu de nens/es entre 5 i 16 anys on l’objectiu 
principal és que realitzin activitats preesportives, 
esportives i recreatives diverses, sempre dins de l’àmbit 
esportiu, educatiu i de lleure.



Espai / grups:
• Nou Pavelló Poliesportiu de l’Espai Can Prat:

- Prebenjamins (2014-2011)
(Aquests grups realitzaran 2 dies per setmana l’activitat 
de piscina).

• Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall:
- Benjamins (2010-2009)
- Alevins (2008-2007)
- Infantils (2006-2005)
- Cadets (2004-2003)

Organitza: Patronat Municipal d’Esports i Complex Esportiu Municipal

PREINSCRIPCIONS, 
INSCRIPCIONS I 
INFORMACIÓ
Preinscripcions:
Del 23 d’abril al 7 de maig mitjançant:

• Web municipal: www.lesfranqueses.cat
• https://lesfranqueses.org/preinscripcionsestiu/
• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2. Corró d’Avall) de 
dilluns a divendres , de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous, de 
16 a 18 h  i de Bellavista Activa (carrer de Rosselló, 39. 
Bellavista) de dilluns a divendres , de 8.30 a 14 h.
Es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les 
en primera i en segona preferència.

Sorteig:
Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions 
que places disponibles. El sorteig es celebrarà el 8 
de maig, a les 13 h, a l’Ajuntament. Això determinarà 
a partir de quina lletra de l’abecedari es comencen a 

atorgar les places dels preinscrits. La lletra ordenarà les 
preinscripcions pel primer cognom dels preinscrits i es 
seguiran uns criteris de preferència en l’atorgament de 
places. Els llistats amb la lletra assignada i les dates 
d’inscripcions es publicaran el 10 de maig al web 
municipal i a les oficines de les àrees d’Infància i Joventut i 
d’Esports.

Inscripcions:
Per a la primera preferència de les 
preinscripcions:

1. Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 10 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 10 al 21 de maig

2. Germans/es dels residents ja inscrits i residents 
preinscrits, en el cas que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 23 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 23 al 27 de maig

3. La resta de residents, en el cas que hi hagi places 
disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 29 de maig
• Dies d’inscripcions: Del 29 al  31 de maig. 

4. Abonats i inscrits als cursos del Patronat Municipal 

d’Esports i del Complex Esportiu Municipal, en el cas 
que hi hagi places disponibles:

• Dia de publicació dels llistats: 4 de juny
• Dies d’inscripcions: El 4 i 5 de juny

Per a la segona preferència de les 
preinscripcions:

1. Residents:
• Dia de publicació dels llistats: 07 de juny
• Dies d’inscripcions: 07 i 10 de juny

2. No residents
• Dia de publicació dels llistats: 12 de juny
• Dia d’inscripcions: 12-13 de juny

3. En el cas que hi hagi places disponibles després 
d’haver finalitzat els processos d’inscripcions de primera 
i segona preferència:

• Dia de publicació dels llistats: 17 de juny
• Dies d’inscripcions: A partir del 18 de juny fins a 
exhaurir les places.

Lloc per formalitzar la inscripció i per demanar 
informació:
• Complex Esportiu Municipal

- Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall
- De dilluns a divendres, de 8 a 20 h
- Tel. 938 404 880

Documentació necessària per a les inscripcions:
• Dades completes de la persona inscrita.
• Número de la targeta sanitària.
• Fitxa de salut que el Complex Esportiu facilitarà en el 
moment de formalitzar la inscripció.
• El pagament s’efectuarà amb targeta o efectiu al 
Complex Esportiu Municipal.
• S’ha de presentar algun document que acrediti la 
residència a les Franqueses (DNI o full del padró). En el 
cas que sigui el pare, la mare, el tutor o la tutora que 
hagi de justificar la residència del infant, ha de portar el 
llibre de família i el DNI.
• Els inscrits als cursos del Patronat Municipal d’Esports 
han de portar un full d’acreditació que els lliuraran a les 
oficines del Patronat Municipal d’Esports.
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Criteris de preferència en l’atorgament de 
places:

1. Infants i joves empadronats a les Franqueses.
2. Infants i joves abonats i inscrits als cursos del Patronat 
Municipal d’Esports i del Complex Esportiu Municipal. 
Els abonats han d’estar d’alta durant tot el procés de 
preinscripció i inscripció i al corrent del pagament de les 
quotes. Els inscrits als cursos han d’haver cursat el segon 
trimestre i estar apuntats al tercer trimestre i al corrent 
del pagament de les quotes.
3. Infants i joves no empadronats a les Franqueses.

Altres condicions a tenir en compte:
• Les places són limitades
• Important:  Es poden escollir dues opcions d’activitats i 
ordenar-les en primera i en segona preferència. Tot i que 
es poden escollir dues opcions d’activitats i ordenar-les 
en primera i en segona preferència només s’admetrà 
una preinscripció per persona. Els duplicats, el frau, la 
falsedat de les dades o la preinscripció fora de termini 
comportaran l’anul·lació immediata de la preinscripció.
• En cas de no especificar una segona opció a la 
preinscripció no serà possible assignar una plaça fins 

que no s’hagin acabat els processos d’inscripcions de 
primera i segona preferència i en quedin de disponibles 
(consulteu el subapartat de les inscripcions i informació).
• L’ordre de la preinscripció no dóna cap dret preferent a 
l’assignació de les places, que es regirà per un sistema 
de sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions que 
places disponibles a les activitats (consulteu el 
subapartat de les preinscripcions).
• El fet de sol·licitar Ajuts econòmics per a activitats 
d’estiu 2019 no garanteix plaça assegurada, cal 
formalitzar la preinscripció.
• Els grups del Juliol esportiu es realitzaran per ordre de 
llista i/o any de naixement.
• La realització de les activitats queda supeditada a 
l’assoliment d’un nombre mínim de participants. 
L’organització es reserva el dret de fer les modificacions 
oportunes amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat del 
servei ofert.
• Un 8% del total de les places de les activitats es 
reservarà per a les persones derivades de l’àrea de 
Polítiques Socials.
 • Les inscripcions no es formalitzaran fins que no s’hagi 
fet efectiu el pagament.

Edats: Nascuts entre el 2003 i el 2014

Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13 h

Lloc: Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall i nou 
Pavelló Poliesportiu de l’Espai Can Prat. 

Preus:  - 114,45 euros *
 - 97,30 euros * per al segon o més germans
 *+ 5 euros d’assegurança obligatòria (inclou   
 despeses de gestió)
Pagament amb targeta o efectiu al Complex Esportiu 
Municipal

Definició:
Casal esportiu de nens/es entre 5 i 16 anys on l’objectiu 
principal és que realitzin activitats preesportives, 
esportives i recreatives diverses, sempre dins de l’àmbit 
esportiu, educatiu i de lleure.



Inscripcions cursets intensius:
• 1a inscripció: Residents i abonats, del 10 al 14 juny
• 2a inscripció: Residents, abonats i no residents, a 
partir del 18 de juny

Horari inscripció: De dilluns a divendres, de 8 a 20 h 

Documentació:
• Residents a les Franqueses: Justificació de residència 
• Original del DNI o llibre de família o qualsevol 
document  que acrediti la residència.

Organitza: CEM Franqueses 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES I 
FÍSIQUES DEL COMPLEX 
ESPORTIU MUNICIPAL
Del 2 al 27 de juliol 

14

dilluns i dimecres
de 16.15 a 17 h  

85,15 € per als abonats 
i no abonats   

de 18 a 36 mesos dimarts i dijous
de 16.15 a 17 h 

 

de 3 a 5 anys
 

de dilluns a divendres
de 17 a 17.45 h  

 de dilluns a divendres
de 17.45 a 18.30 h 

 
 

 

87,60 € per als abonats  

 
111 € per als
no abonats  

 de 6 a 14 anys 

 

de dilluns a divendres
de 18.30 a 19.15 h 

 
 

de dilluns a divendres
de 19.15 a 20 h

 

 

71,90 € per als abonats 

 

 

91,75 € per als 
no abonats 

 

majors de 16 anys 

  

de dilluns a divendres
de 20 a 20.45 h 

 

87,60 € per als abonats  

 

111 € per als
no abonats 

 

Físiques 

 

majors de 16 anys 

 

Gravity:

 

dimarts i dijous
de 19 a 19.45 h  

 
 

27,95 € per als abonats

35,55 € per als 
no abonats  

27,95 € per als abonats

35,55 € per als 
no abonats   

Pilates:
dimarts i dijous
de 14.30 a 15.15 h 
dilluns i dimecres
de 20 a 20.45 h  

* Tots els grups han de tenir un mínim establert per la instal·lació

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS I DE LES ENTITATS

Activitats Edats Horaris Preus 

Aquàtiques de 4 a 18 mesos   



Edats:
• Tennis: Nascuts entre 2001 i el 2013
• Pàdel: Nascuts entre el 2000 i el 2008

Horari: De tarda (la franja horària depèn de l’edat)
Llocs: Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall
Preus: 

• Tennis: 
 » Infants i joves: 78,30 € (+ 7,60 € d’assegurança 
obligatòria, inclou despeses de gestió)
 » Adults: 78,30 € (+ 5,60 € d’assegurança 
obligatòria, inclou despeses de gestió) 
• Pàdel: 
 » Infants i joves: 2 sessions setmanals d’una 
hora: 58,85 € (+ 7,60 € d’assegurança obligatòria, 
inclou despeses de gestió)

 » Adults:
 ▹ 2 sessions setmanals d’una hora: 74,85 € (+ 

CURSETS INTENSIUS DE 
TENNIS I PADEL
De l’1 al 26 de juliol

5,60 € d’assegurança obligatòria, inclou despeses 
de gestió)
▹ 1 sessió d’una hora i mitja divendres o dissabte: 
56,25 € (+ 5,60 € d’assegurança obligatòria, inclou 
despeses de gestió)

Inscripcions (ambdós cursets):
• 1a inscripció per a residents i inscrits a les activitats 
del Patronat Municipal d’Esports: del 20 al 24 de maig, 
de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 16.30 a 19 h, i 
divendres, de 9 a 14 h, a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall.
• 2a inscripció per residents i inscrits a les activitats del 
Patronat Municipal d’Esports i no residents: a partir del 
27 de maig, de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 16.30 a 
19 h, i divendres, de 9 a 14 h, a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall.

Documentació: Original del DNI o del llibre de família i 
fotocòpia de la targeta sanitària.
Informació: Al telèfon 938 467 083

Organitza: Patronat Municipal 
d’Esports i Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS I DE LES ENTITATS
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Campus de bàsquet amb entrenaments de tècnica 
individual, entrenaments col·lectius, anglès, piscina, 
competicions (3x3, two ball, triples) i activitats nocturnes.  
I sortida a Port Aventura. 

Edats: De 8 a 16 anys 

Horari: Tot el dia

Lloc: Amposta Parc

Preu: 325 € per participant

Preinscripció, inscripció i informació: a les oficines 
del Club de Bàsquet Les Franqueses, els dilluns, dimecres 
i divendres, de 18.30 a 20 h / al 690 743 928 o                 
675 132 967 / www.cblesfranqueses.com 

Edats: Nascuts entre el 2004 i el 2015

Horari: De 9 h a 13 h, de dilluns a divendres (servei 
opcional d’acollida gratuït de 8.30 a 9 h i de 13 a 13.30 h)

Lloc: Zona Esportiva de Llerona

Preus: 330 € pel campus complet , 60 € per setmana  i 15 
€ per dia. 10% de descompte per germans. Inclou 
esmorzar amb refrigeri i equipament esportiu del campus.
Opcional: Servei de menjador fins a les 15.30 h

Inscripcions: De dilluns a divendres, de 17.30 a 20.30 h, 
a les oficines del Camp de Futbol de Llerona

Informació: Als telèfons 661 558 584 (Aaron) –           
617 747 119 (Ferran).
www.cellerona.com

CAMPUS DUNK
CLUB BÀSQUET LES FRANQUESES
De l’1 al 6 de juliol

CAMPUS DE FUTBOL DEL 
CLUB ESPORTIU LLERONA
Del 25 de juny al 2 d’agost

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS I DE LES ENTITATS
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Edats: Nascuts entre el 2005 i el 2015.
Horari: De 8.30 a 13.30 h (servei opcional d’acollida de 
8.30 a 9 h i de 13 a 13.30 h).
Lloc: Zona esportiva municipal de Corró d’Amunt. Piscina 
del complex esportiu municipal.
Preus: 245 € les 5 setmanes o 55 € per setmana 
(descomptes al segon o més germans).
Director tècnic del campus:  Juan Pablo Benedetti  
(entrenador de futbol de nivell 3/nacional, responsable 
organitzatiu de tornejos internacionals MIC i entrenador 
del FC Terrassa)
Informació: De dilluns a divendres, de 18 a 20.30 h, a 
les oficines del club i al mòbil 600 835 428 (Juan Luis 
Sánchez, coordinador general del club)
Organitza: Club Futbol Les Franqueses

CAMPUS DE TECNIFICACIÓ 
DE FUTBOL DEL CLUB 
FUTBOL LES FRANQUESES
Del 25 de juny al 26 de juliol (5 setmanes)

(Cada setmana es treballaran 
aspectes tècnics diferents)
Horari: De 9 a 14 h i de 9 a 17 h
Preus: 

1 setmana:  110 € (matí) / 145 € (matí i tarda)
2 setmanes: 105 € (matí)  / 140 € (matí i tarda)
3 setmanes: 95 € (matí) / 130 € (matí i tarda)
4 setmanes: 85 € (matí) / 120 € (matí i tarda)
5 setmanes: 75 € (matí) / 110 € (matí i tarda)
Acollida, de 8 a 9 h: 15 €
*10 € de descompte pel 2n germà

Lloc: Camp de futbol municipal de Corró d’Avall
Informació: A les oficines del Club de Futbol Bellavista – 
Milan: 938 465 116 / 634 149 849 (Rafa Garcia) / 654 750 
269 (Gustavo Kops) / escueladefutbollekop@hotmail.com

CAMPUS PERFECCIONAMENT 
TÈCNIC INDIVIDUAL DEL 
CF BELLAVISTA-MILAN
Del 24 de juny al 27 de juliol 

 17
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Organitza:  Club Futbol Bellavista – Milan
Direcció Tècnica: Escuela de futbol Lekop
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Edats: 
» Precampus: de 3 a 6 anys 
» Campus: de 7 a 16 anys  
» Stage Tennis/Pàdel: de 6 a 18 anys

Horari: De 9 a 13 h o de 9 a 17 h (dinar inclòs). 
Possibilitat de permanència:  De 8 a 1 h i de 17 a 18 h.

Lloc: Club de Tennis Els Gorchs

Inscripcions: 
• Per apuntar-se del 25 de juny al 26 de juliol: fins al 15 
de juny
• Per apuntar-se del 29 de juliol al 30 d’agost: fins al 22 
de juliol
• Per apuntar-se del 2 al 10 de setembre: fins al 26 
d’agost

CASAL PRECAMPUS, 
CAMPUS I STAGE DE TENNIS 
I PÀDEL ELS GORCHS
Del 25 de juny al 26 de juliol
Del 29 de juliol al 30 d’agost
Del 2 al 10 de setembre 

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS I DE LES ENTITATS

Informació: 938 463 854 / 663 811 930 
elsgorchs@elsgorchs.com / www.elsgorchs.com 

Organitza: Club de Tennis Els Gorchs 

Edats: De 9 a 18 anys.
Horari: De 9 a 17 h.
Llocs: Complex Esportiu Municipal.
Preus: 550 € per setmana (tot el dia) / 950 € (Tot el dia 
més allotjament).
Informació:  És necessari que hi hagi un nivell mínim de 
natació. Més informació al telèfon 932 506 352. Al correu 
electrònic: info@offlimits.camps.com. Pàgina web:  
https://offlimitscamps.com/barcelona-artistic-swimming-camp-august-2019

CAMPUS INTERNACIONAL 
NATACIÓ ARTÍSTICA 
OFFLIMITS
Del 19 al 24 d’agost i del 26 al 31 d’agost



Edats: 
» Precampus: de 3 a 6 anys 
» Campus: de 7 a 16 anys  
» Stage Tennis/Pàdel: de 6 a 18 anys

Horari: De 9 a 13 h o de 9 a 17 h (dinar inclòs). 
Possibilitat de permanència:  De 8 a 1 h i de 17 a 18 h.

Lloc: Club de Tennis Els Gorchs

Inscripcions: 
• Per apuntar-se del 25 de juny al 26 de juliol: fins al 15 
de juny
• Per apuntar-se del 29 de juliol al 30 d’agost: fins al 22 
de juliol
• Per apuntar-se del 2 al 10 de setembre: fins al 26 
d’agost 19

OPCIONS D’INSCRIPCIÓ PER SETMANES 

CASAL (CAMPUS o PRECAMPUS) De 9 a 13 h
Activitats al aire lliure, piscina, 
multiesports, tennis, etc.          

CASAL (CAMPUS o PRECAMPUS)  De 9 a 17 h
 

Dinar inclòs. Activitats al aire lliure, piscina, 
multiesports, tennis, etc.      

STAGE TENNIS INICIACIÓ   De 9 a 13 h

  

Ensenyament cops bàsics 
de tennis (tennis+físic+piscina) 

   

STAGE TENNIS INICIACIÓ    De 9 a 17 h
Dinar inclòs. Ensenyament cops bàsics 
de tennis (tennis+físic+piscina) 

STAGE TENNIS PERFECCIONAMENT De 9 a 13 h 

STAGE TENNIS COMPETICIÓ  De 9 a 13 h

STAGE TENNIS COMPETICIÓ   De 9 a 17 h     

STAGE PÀDEL TOTS ELS NIVELLS  De 9 a 13 h  
Entrenaments de pàdel+físic+piscina                                   

STAGE PÀDEL TOTS ELS NIVELLS  De 9 a 17 h
Dinar inclòs. Entrenaments de pàdel+físic+piscina                                   

  

PERMANÈNCIA: De 8 a 9 h i de 17 a 18 h

*Quota de Soci setmanal  pel Casal / Stage d’estiu 2019 considerant-se soci 
durant les setmanes contractades.
El Club aplicarà un 10% de descompte en el preu del Casal / Stage pel segon 
i tercer germà.
Si el pagament es realitza com a màxim fins al dia de la data límit 
d’inscripció, s’aplicarà un 10% de descompte per pagament anticipat.

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS I DE LES ENTITATS

Socis 56 €
No Socis 56 € + *30 € = 86 €

PREUS SETMANALS

Socis 116 € 
No Socis 116 € + *30 € = 146 €

Socis 67 €
No Socis 67 € + *30 € = 97 €

Socis 127 €
No Socis 127 € + *30 € = 157 €

Ensenyament de la tècnica i la 
tàctica orientades a la competició 
(tennis+físic+piscina)                                                               

Socis 84 €
No Socis 84 € + *30 € = 114 €

Entrenament tècnic, tàctic i mental 
exclusivament orientat al màxim 
rendiment competitiu. Es treballarà amb 
partits reals durant els entrenaments 
(tennis+físic específic per al tennis)                 

Socis 106 €
No Socis 106 € + *30 € = 136 €

OPCIONS D’INSCRIPCIÓ PER SETMANES PREUS SETMANALS

Dinar inclòs. Entrenament tècnic, tàctic i 
mental exclusivament orientat al màxim 
rendiment competitiu. Es treballarà amb 
partits reals durant els entrenaments 
(tennis+físic específic per al tennis)               

Socis 166 €
No Socis 166 € + *30 € = 196 €

Socis 84 €
No Socis 84 € + *30 € = 114 €

Socis 144 €
No Socis 144 € + *30 € = 174 €

3 €/hora

Informació: 938 463 854 / 663 811 930 
elsgorchs@elsgorchs.com / www.elsgorchs.com 

Organitza: Club de Tennis Els Gorchs 

STAGE TENNIS PERFECCIONAMENT De 9 a 17 h
Dinar inclòs. Ensenyament de la tècnica i la tàctica 
orientades a la competició 
(tennis+físic+piscina)                                                               

Socis 144 €
No Socis 144 € + *30 € = 174 €



www.lesfranqueses.org/preinscripcionsestiu 

ACTIVITATS
D’ESTIU

LES FRANQUESES 2019


