
 

                                  
 

CASALS D’INFANTS DIARIS
LES ESCOL

25 DE SETEMBRE
 
El Casal d’Infants Diari forma part 
escoles Teresa Altet i 25 de setembre, dins 
 
El Casal d’Infants Diari, té una modalitat bàsica que permet als infants inscrits gaudir 
d’activitats de lleure educatiu durant tot el curs escolar
 
El Casal comença en finalitzar 
primera fins a les 18h i la segona fins a les 19h. Durant la primera mitja hora (16:30 a 17h) hi 
ha un servei d’ acollida per permetre l’arribada dels infants que venen d’altres centres, així 
com un servei de guarderia durant l’última mitja hora (19:00 a 19:30) per a les famílies que ho 
necessitin. 
 
També s’oferiran activitats durant els períodes de vacances escolars, però per tal de poder 
gaudir d’aquestes altres activitats, caldrà que cada fa
que es farà arribar en cada període.
 
Us informem que a partir del 
per a la modalitat bàsica dels C
d’inscripció a consergeria de la vostra escola o bé a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà
 
Per a formular la sol·licitud, caldrà omplir
Oficina d’Atenció al Ciutadà: 
Oficina del centre. C/ Narcís Menard 13
de 8.30 a 14h  i de 16 a 19h, divendres de 8.30 a 14h i  dissabtes
Oficina de Les Torres, rambleta de Joan Miró, s/n (davant de l’Edifici Rubí Desenvol
oberta de dilluns a divendres de 8.30 a
 
Els preus de la modalitat bàsica, s’estableixen en funció del nombre de dies
 
Nombre de dies d’inscripció 

Inscrits 5 dies a la setmana 
Inscrits 4 dies a la setmana 
Inscrits 3 dies a la setmana 
Inscrits 2 dies a la setmana 
Inscrits 1 dia  a la setmana 

 
Les places s’atorgaran per rigorós ordre d’arribada
trucarà a cada família per comunicar
dia de l’ inici del Casal.  
 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Setembre 2015 
 
 

Plaça Pere Aguilera 1      08191 Rubí, Barcelona 

 
 

                                   

CASALS D’INFANTS DIARIS
ESCOLES TERESA ALTET I

25 DE SETEMBRE
El Casal d’Infants Diari forma part d’un paquet d’intervencions que fa anys funcionen a les

i 25 de setembre, dins del Pla Educatiu d’Entorn de Rubí.

El Casal d’Infants Diari, té una modalitat bàsica que permet als infants inscrits gaudir 
d’activitats de lleure educatiu durant tot el curs escolar, en els dies escollits per la família. 

El Casal comença en finalitzar l’horari escolar, a les 16:30h, i amb dues opcions horàries: la 
primera fins a les 18h i la segona fins a les 19h. Durant la primera mitja hora (16:30 a 17h) hi 
ha un servei d’ acollida per permetre l’arribada dels infants que venen d’altres centres, així 
com un servei de guarderia durant l’última mitja hora (19:00 a 19:30) per a les famílies que ho 

ambé s’oferiran activitats durant els períodes de vacances escolars, però per tal de poder 
gaudir d’aquestes altres activitats, caldrà que cada família formalitzi una inscripció específica 

arribar en cada període. 

Us informem que a partir del dilluns 14 de setembre  s’obre el procés de sol·licitud d’inscripció 
per a la modalitat bàsica dels Casals d’Infants Diaris, podeu demanar el full 
d’inscripció a consergeria de la vostra escola o bé a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà

Per a formular la sol·licitud, caldrà omplir i dipositar el full de sol·licitud d’inscripció
Oficina d’Atenció al Ciutadà:  

rcís Menard 13-17 (davant de l’Ajuntament) oberta de dilluns a dijous
19h, divendres de 8.30 a 14h i  dissabtes de 9h a 13h. 

Torres, rambleta de Joan Miró, s/n (davant de l’Edifici Rubí Desenvol
de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h.  

Els preus de la modalitat bàsica, s’estableixen en funció del nombre de dies

 Preu franja horària de 
16:30 a 18:00h 

Preu franja horària de 
16:30 a 19:00h

 30 € al mes 50 € al mes 
 24 € al mes 40 € al mes 
 18 € al mes 30 € al mes 
 12 € al mes 20 € al mes 

6 € al mes 10 € al mes 

s’atorgaran per rigorós ordre d’arribada , en funció del número de registre, i es 
comunicar-li si té o no la plaça en les condici

08191 Rubí, Barcelona        T.93 588 70 00   F.93 588 45 26     

CASALS D’INFANTS DIARIS  A 
TERESA ALTET I  

25 DE SETEMBRE 
fa anys funcionen a les 

Educatiu d’Entorn de Rubí.  

El Casal d’Infants Diari, té una modalitat bàsica que permet als infants inscrits gaudir 
, en els dies escollits per la família.  

l’horari escolar, a les 16:30h, i amb dues opcions horàries: la 
primera fins a les 18h i la segona fins a les 19h. Durant la primera mitja hora (16:30 a 17h) hi 
ha un servei d’ acollida per permetre l’arribada dels infants que venen d’altres centres, així 
com un servei de guarderia durant l’última mitja hora (19:00 a 19:30) per a les famílies que ho 

ambé s’oferiran activitats durant els períodes de vacances escolars, però per tal de poder 
mília formalitzi una inscripció específica 

s’obre el procés de sol·licitud d’inscripció 
asals d’Infants Diaris, podeu demanar el full de sol·licitud 

d’inscripció a consergeria de la vostra escola o bé a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà. 

full de sol·licitud d’inscripció a qualsevol 

t) oberta de dilluns a dijous 
de 9h a 13h.  

Torres, rambleta de Joan Miró, s/n (davant de l’Edifici Rubí Desenvolupament), 

Els preus de la modalitat bàsica, s’estableixen en funció del nombre de dies i l’horari, és: 

Preu franja horària de  
16:30 a 19:00h 

 
 
 
 
 

, en funció del número de registre, i es 
si té o no la plaça en les condicions que ha sol·licitat i el 

     www..rubi.cat 


