
 



 

CASALS D’ESTIU 
Del 6 al 24 de juliol 
 
Edats: Nascuts entre el 2008 i el 2016 
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 
Definició: 
Casal educatiu de lleure per a infants d’entre 3 i 12 anys on es treballaran el pluralisme cultural, 
convidant als infants a fer un viatge pels 5 continents, i els nous hàbits respecte la Covid-19. 
 
Organitza: Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut 

 
 
 

CASAL AMB COLÒNIES 
Del 6 al 24 de juliol 
 
Edats: Nascuts entre el 2008 i el 2013 
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13 h 
Llocs: 

 Del 6 al 24 de juliol: Casal al Centre Cultural Can Ganduxer (Corró d’Avall) 

 Del 13 al 17 de juliol: Colònies (previsió Mas Can Pic Taradell) 
Preus: 171€  i 145€ per al segon o més germans 
 
Organitza: Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut 

 
SERVEIS OPCIONALS DELS CASALS D'ESTIU I CASAL AMB COLÒNIES 
Del 29 de juny al 3 de juliol i/o del 27 al 31 de juliol 
Serveis subjectes a un mínim d'inscripcions 
 

Preus:  

 35 €/setmana i 29 €/setmana per al segon o més germans 

 Acollida de 8 a 9 hores: 3 €/dia, 12 €/setmana opcional, 30 €/casal 

 Menjador de 13 a 15 h: 6,50 €/dia 

 Casal de tarda de 15 a 17 h 
- 40 €/casal o 36 €euros/casal per al segon o més germans 
- 14 euros/ setmana opcional o  12 euros/setmana opcional per al segon o més 

germans 

ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIVES I CULTURALS MUNICIPALS 

 



 
 

CAMPAMENTS D’ESTIU 
Del 6 al 17 de juliol 
 
Edats: Nascuts entre el 2002 i el 2007 
Horari: 

 Precampament del 6 al 10 de juliol, de 9 a 13 h 

 Campament de l’11 al 17 de juliol, tot el dia 
Llocs: 
Precampament al Centre Municipal de Joves de Bellavista 
Campament a Camarassa (Espai i activitat condicionada a l’evolució de la situació sanitària) 
Preus: 150 € i 127€  per al segon o més germans 
Definició: 
Alguna vegada has dormit al ras? T’has llançat de cap a un llac immens? Has rigut tant que t’han fet 
mal les costelles? Doncs vine a gaudir amb nosaltres als campaments!  
 
Organitza: Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut 

 
 
 

ESPAI ZERO 
Del 6 al 31 de juliol 
 
Edats: A partir de 12 anys 

 Matins: nascuts del 2003 al 2008 

 Tardes: nascuts del 1990 al 2002 
 
Lloc: Espai Zero (La Setmana Musical es realitza a l’Escola Municipal de Música) 
Activitats de dilluns a divendres de 9 a 13 h: 

 Del 6 al 10 de juliol: Setmana Musical. Realitzat per l’Escola Municipal de Música 

 Del 13 al 17 de juliol: Setmana d’Experiments 

 Del 20 al 24 de juliol: Setmana de la Cultura Urbana.  Grafit, percussió instrumental i 
corporal, rap i ritmes al carrer. 

 Del 27 al 31 de juliol: Setmana del Vídeo. Crea el teu anunci, curt, allò que t’inspiri... 
Activitats els dimarts i els dijous de 18 a 20 h: 

 Dies 7 i 9 de juliol: Ioga, relaxació, asanas, pintar mandales.... 

 Dies 14 i 16 de juliol: Estil de vida positiu, Mindfulness. El sentit de l’humor i la risoteràpia, 
reduir l’estrès amb atenció plena. 

 Dies 21 i 23 de juliol: Estil de vida positiu, Mindfulness. Psicologia positiva: flow, claus del 
benestar psicològic, estrès... 

 Dies 28 i 30 de juliol: Taller d’iniciació als Bonsais, dues sessions, en el moment de la 
inscripció podreu triar la data que més us interessi. 

 
Preus: 15 euros per setmana, 20 euros per 2 setmanes i 40 euros per 4 setmanes. 

ACTIVITATS D’ESTIU PER A JOVES 



 

Definició: 

Joves de 12 a 17 anys: Després d’aquests mesos de confinament és l’hora de retrobar-nos! I a on 

millor que a l’Espai Zero. Aquest juliol, l’Activa l’Estiu a l’Espai Zero us ha preparat un munt 

d’activitats per a gaudir del lleure educatiu. No t’ho pots perdre! 

Joves de 18 a 30 anys: Cuida’t de cos i ment mitjançant les activitats que us ha preparat l’Activa 

l’Estiu de l’Espai Zero.  

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

  

ACTIVITATS D’ESTIU PER A JOVES 



 
 

JULIOL ESPORTIU 
Del 6 al 31 de juliol 
 
Edats: Nascuts entre el 2004 i el 2015  
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13 h (possibilitat d’acollida de 8.30 a 9 h i/o de 13 a 13.30 h) 
Preus:  

 117,65€* 

 100€ per al segon o més germans  
* + 5€ d’assegurança obligatòria (inclou despeses de gestió) 
Pagament amb targeta o efectiu al Complex Esportiu Municipal 
 
Definició:  
Casal esportiu i recreatiu per a nens/es entre 5 i 16 anys on l’objectiu principal és que aquests 
realitzin activitats preesportives, esportives, de lleure i recreatives diverses, sempre dins de l’àmbit 
educatiu.  
 

Espai/grups: 

 Pavelló Poliesportiu Espai Can Prat (prebenjamins) 

 Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall (benjamins i alevins) 

 Institut El Til·ler (alevins) 

 Institut Lauro (infantil-cadet) 
 
Prebenjamins: del 2012 al 2015, infants de 5 a 8 anys 
Benjamins: del 2010 al 2011, infants de 9 a 10 anys 
Alevins: del 2008 al 2009, infants d’11 i 12 anys 
Infantils/cadets: del 2004 al 2007 (de 13 a 16 anys) 
 
Organitza: Patronat Municipal d’Esports i Complex Esportiu Municipal 

 
 

AGOST ESPORTIU 
Del 3 al 7 d’agost i/o del 10 al 14 d’agost 
Subjecte a un mínim d'inscripcions 

 
Preus: 

 1 setmana: 29,41€ 

 2 setmanes: 58,82€ 
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13 h (possibilitat d’acollida de 8.30 a 9 h i/o de 13 a 13.30 h) 
Lloc: Zona Esportiva Municipal de Corró d'Avall (en cas d’haver molts inscrits també s'utilitzaran 
altres instal·lacions municipals) 
 
 
 
 

ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS 

 



 
 

PREINSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIVES I CULTURALS 
MUNICIPALS I JULIOL ESPORTIU 
 
De l’1 al 8 de juny mitjançant: 
 

 Web municipal www.lesfranqueses.cat 

 https://lesfranqueses.org/preinscripcionsestiu/ 
 

El 4, 5 i 8 de juny a: 

 Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament, amb CITA PRÈVIA 

Sorteig  

Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions que places disponibles. El sorteig es 
celebrarà el 10 de juny, a les 10 h, i es publicarà al web i xarxes socials municipals. 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 es publicaran al web municipal:  

 ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIVES I CULTURALS MUNICIPALS: 11 de juny, a les 15 h 

 ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS: 12 de juny 

 
PREINSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS D’ESTIU PER A JOVES 
 
Del 10 al 12 de juny mitjançant: 
 

 Web municipal www.lesfranqueses.cat 

 https://lesfranqueses.org/preinscripcionsestiu/ 

 Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament, amb CITA PRÈVIA 

Sorteig  

Es farà un sorteig en cas que hi hagi més preinscripcions que places disponibles. El sorteig es 
celebrarà el 15 de juny, a les 10 h, i es publicarà al web i xarxes socials municipals. 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 es publicaran al web municipal el 15 de juny a les 15 h. 

 

 

PREINSCRIPCIONS, INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ 

http://www.lesfranqueses.cat/
https://lesfranqueses.org/preinscripcionsestiu/
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https://lesfranqueses.org/preinscripcionsestiu/


 

 
PREINSCRIPCIONS A L’AGOST ESPORTIU 
 
Del 22 al 28 de juny, els infants que no obtinguin plaça al Juliol Esportiu o que només estiguin 
interessats en la realització de l’Agost Esportiu, hauran d’enviar un e-mail a 
casalesportiu2020@cemlesfranqueses.com amb la següent informació: 
 

 Nom i cognoms de l’infant 

 Any de naixement 

 Residència 

 Període escollit 

 Nom del pare/mare/tutor que realitza la preinscripció 

 DNI del pare/mare/tutor que realitza la preinscripció 

 Email de contacte 

 Telèfons de contacte 
 

El llistat d’admesos es publicarà el 30 de juny. 
Els infants que obtinguin plaça al Juliol Esportiu podran realitzar la inscripció a l’Agost Esportiu en el 
mateix moment que es realitzi la inscripció al Juliol Esportiu.  

 
 
INSCRIPCIONS ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIVES I CULTURALS MUNICIPALS 
 
Del 15 al 19 de juny 
En cas de places disponibles un cop realitzades les inscripcions, inscrits fins exhaurir places/activitat 
per ordre sorteig. 

 
Llocs per formalitzar les inscripcions 

 Centre Cultural Can Ganduxer 
Avinguda de la Sagrera, 1.  
Dimarts i dijous de 10 a 13 h i dimarts, dijous i divendres de 16.30 a 18.30 h  
938 466 506 / casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

 

 Centre Cultural de Bellavista 
Accés carrer Navarra s/n,  
Dilluns i divendres de 10 a 13 h i dilluns, dimecres i divendres de 16.30 a 18.30 h 
938 405 781 / casalsinfantils@lesfranqueses.cat  
 
 
 
 
 
 

 

PREINSCRIPCIONS, INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ 
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INSCRIPCIONS ACTIVITATS D’ESTIU PER A JOVES 
 
Del 15 al 19 de juny 
En cas de places disponibles un cop realitzades les inscripcions, inscrits fins exhaurir places/activitat 
per ordre sorteig. 

 
Llocs per formalitzar les inscripcions dels campaments 

 Centre Cultural Can Ganduxer 
Avinguda de la Sagrera, 1.  
Dimarts i dijous de 10 a 13 h i dimarts, dijous i divendres de 16.30 a 18.30 h  
938 466 506 / casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

 

 Centre Cultural de Bellavista 
Accés carrer Navarra s/n,  
Dilluns i divendres de 10 a 13 h i dilluns, dimecres i divendres de 16.30 a 18.30 h 
938 405 781 / casalsinfantils@lesfranqueses.cat  

 

Llocs per formalitzar les inscripcions de les activitats de l’Espai Zero 
 Espai Zero 

Centre Cultural de Bellavista (accés pel carrer de Navarra, s/n) 
Dimarts, dimecres i dijous, de 10 a 13 h i de 16.30 a 18.30 h 
938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

 
 

 

INSCRIPCIONS ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS 
 
JULIOL ESPORTIU: Del 22 al 26 i el 29 de juny 
En els llistats del sorteig s’adjudicarà dia i hora per realitzar les inscripcions. 
El dia 2 de juliol es publicarà llistat definitiu del Juliol Esportiu, en cas que hi hagin places 
disponibles, les inscripcions  es realitzaran per ordre d’arribada. 
 
AGOST ESPORTIU: De l’1 al 3 de juliol 
El dia i l’hora s’adjudicaran prèviament. Tindran preferència els residents i abonats al Complex 
Esportiu Municipal, continuant la inscripció amb la lletra que hagi sortit al Juliol Esportiu. 

 
Llocs per formalitzar les inscripcions 

 

 Complex Esportiu Municipal 
Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall 
Al dia i hora adjudicades 
Tel. 938 404 880 

 

PREINSCRIPCIONS, INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ 
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LES INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS DE 
LLEURE EDUCATIVES I CULTURALS MUNICIPALS I PER A LES ACTIVITATS D’ESTIU PER 
A JOVES 
 

 Full d’inscripció  

 Declaració responsable que l’infant/jove que reuneix els requisits de salut, de 
coneixement del context de la pandèmia i les circumstàncies de risc que comporta.  

 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. 

 
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LES INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES 
 

 Dades completes de la persona inscrita 

 Número de la targeta sanitària 

 Fotocòpia de les vacunes del carnet de salut 

 Fitxa de salut que el Complex Esportiu facilitarà en el moment de formalitzar la 
inscripció. 

 Declaració responsable que l’infant/jove reuneix els requisits de salut, de coneixement 
del context de la pandèmia i les circumstàncies de risc que comporta. 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREINSCRIPCIONS, INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ 



 
 
CRITERIS DE PREFERÈNCIA EN L’ATORGAMENT DE PLACES A LES ACTIVITATS DE 
LLEURE EDUCATIVES I CULTURALS MUNICIPALS  

1. Infants i joves inscrits als casals infantils municipals i als centres municipals de joves 
anuals amb una antiguitat mínima de dos mesos i al corrent del pagament de les quotes.  

2. Infants i joves empadronats a les Franqueses i no empadronats però escolaritzats als 
centres educatius del municipi.  

3. Infants i joves no empadronats ni escolaritzats a les Franqueses.  
 
 

 

CRITERIS DE PREFERÈNCIA EN L’ATORGAMENT DE PLACES A LES ACTIVITATS 
D’ESTIU PER A JOVES 
Campaments: 

1. Infants i joves inscrits als centres municipals de joves anuals amb una antiguitat mínima 
de dos mesos i al corrent del pagament de les quotes.  

2. Infants i joves empadronats a les Franqueses i no empadronats però escolaritzats als 
centres educatius del municipi.  

3. Infants i joves no empadronats ni escolaritzats a les Franqueses.  

 
Activitats de l’Espai Zero: 

1. Joves empadronats a les Franqueses i no empadronats però escolaritzats als centres 
educatius del municipi.  

2. Joves corresponsals de l’Espai Zero (PIDCES) 
3. Joves que escullin les quatre setmanes d’activitats, comptant també campaments. 
4. Joves que escullin tres setmanes d’activitats comptant també campaments. 
5. Joves no empadronats ni escolaritzats a les Franqueses 

 
 
 

CRITERIS DE PREFERÈNCIA EN L’ATORGAMENT DE PLACES A LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES MUNICIPALS 

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. 

 

 
 

 

PREINSCRIPCIONS, INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ 



 
 
ALTRES CONDICIONS A TENIR EN COMPTE EN LES ACTIVITATS DE LLEURE 
EDUCATIVES, CULTURALS I ESPORTIVES MUNICIPALS  
 

 Les places són limitades.  

 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.  

 Els grups del Juliol Esportiu es realitzaran per ordre de llista i/o any de naixement. 
 Enguany donada la situació d’excepcionalitat només és podrà escollir una primera opció 

de preinscripció, en cas que hi hagi més preinscripcions que places disponibles a les 
activitats entraran en llista d’espera i s’assignaran per ordre de sorteig fins exhaurir 
places tenint en compte les vacants i proximitat del domicili. 

 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 2020 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. 

 Atesa la situació d’excepcionalitat de la Covid-19 la realització de les activitats queda 
supeditada a l’evolució de la situació i a les mesures que vagin adoptant les 
administracions competents. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREINSCRIPCIONS, INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ 



 
 
MESURES RELACIONADES AMB LA PREVENCIÓ DE LA COVID-19  
 

 Les activitats de lleure es podran fer si les Franqueses del Vallès està en la fase 3 del 
desconfinament.  

 Es faran grups de convivència de 10 nens/es com a màxim amb una persona responsable.  
 Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada per grups. 
 Dins de l’equip hi haurà una persona responsable de les mesures de protecció i higiene, que 

vetllarà pel compliment dels protocols establerts. 
 Enguany és obligatori presentar en el moment de realitzar la inscripció, el calendari de 

vacunes actualitzat.  
 Es programaran activitats tenint en compte les distancies de seguretat. El material serà d’ús 

individual o en cas de compartit se’n farà una desinfecció després del seu ús. 
 L’ús de mascaretes serà obligatori en: 

- Els moments en els que no sigui possible ni viable mantenir la distància física 
recomanada. 

- Personal diferent a l’equip dirigent quan entri en contacte amb els grups (amb o 
sense distància física recomanada). 

 Diàriament abans de portar els infants a les activitats caldrà que les famílies facin una 
comprovació del seu estat. L'organització pot també fer aquesta comprovació en el cas que 
ho consideri adient 

 En el disseny educatiu s’incorporarà l’experiència de la Covid-19. 
 
*Aquestes mesures estan condicionades a l’evolució de la pandèmia i a les directrius establertes 
per les autoritats sanitàries competents. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREINSCRIPCIONS, INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ 



 
 
CASAL MUSICAL PER A INFANTS 
Del 29 de juny al 3 de juliol  
 
Edats: Nascuts entre el 2008 i el 2012 
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13 h 
Lloc: Escola Municipal de Música 
Preu: 35€ 
Definició: Casal on es faran diverses activitats musicals de manera lúdica. Dirigit a infants amb o 
sense coneixements previs d'instrument. Els que no tinguin coneixements previs d'instrument 
aprendran a tocar-ne un que triïn ells (saxo, clarinet, trompeta, trombó, violí, viola, violoncel, 
contrabaix). 
Inscripció: del 15 al 19 de juny a través de la pàgina web www.emmlesfranqueses.cat 
 
Organitza: Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut i Escola Municipal de Música 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRES ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIVES I CULTURALS 

http://www.emmlesfranqueses.cat/


 

CURSETS INTENSIUS DE TENNIS  

Del 6 al 31 de juliol  
 
Horari: Dilluns, dimecres i dijous (a la tarda en la franja horària depenent de l’edat)  

• 17 h. Nascuts entre 2002 i 2007  
• 18 h. Nascuts entre 2008 i 2010  
• 19 h. Nascuts entre 2011 al 2014  
• 20 h. Adults  

 
Lloc: Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall  
Preus:  

• Infants i joves: 80,50 € (+7,65 € d’assegurança obligatòria, inclou despeses de gestió)  
• Adults: 80,50 € (+6,50 € d’assegurança obligatòria, inclou despeses de gestió)  

 
Inscripcions del 15 al 30 de juny  
Les inscripcions es realitzaran al Patronat Municipal d’Esports (Zona Esportiva de Corró d’Avall), 
amb cita prèvia. Per demanar hora, cal trucar al 938 467 083.  
 
Documentació: Fotocòpia de DNI i de la targeta sanitària  
 
Organitza: Patronat Municipal d’Esports i L’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana  
 
 
 

CURSETS INTENSIUS DE PÀDEL  
Del 6 al 31 de juliol  
 
Horari: Dilluns, dimecres i divendres (a la tarda en la franja horària depenent de l’edat i 
disponibilitat)  
Edats: Nascuts entre 2002 i 2009  
Lloc: Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall  
Preus:  

• Infants i joves:  
- 2 sessions setmanals d’una hora: 60,50 € + 7,65 € d’assegurança obligatòria, inclou 

despeses de gestió.  
- 3 sessions setmanals d’una hora: 87,95 € + 7,65 € d’assegurança obligatòria, inclou 

despeses de gestió.  

 Adults:  
- 1 sessió d’una hora i mitja dissabte: 57,85 € + 6,50 € d’assegurança obligatòria, inclou 

despeses de gestió.  
- 2 sessions setmanals d’una hora: 76,95 € + 6,50 € d’assegurança obligatòria, inclou 

despeses de gestió.  
- 3 sessions setmanals d’una hora: 115,50 € + 6,50 € d’assegurança obligatòria, inclou 

despeses de gestió.  

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS I DE LES ENTITATS 



 
 

Inscripcions del 15 al 30 de juny  
Les inscripcions es realitzaran al Patronat Municipal d’Esports (Zona Esportiva de Corró d’Avall), 
amb cita prèvia. Per demanar hora, cal trucar al 938 467 083.  
 
Documentació: Fotocòpia de DNI i de la targeta sanitària  
 
Organitza: Patronat Municipal d’Esports i L’Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS I DE LES ENTITATS 


