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INFORMACIÓ GENERAL 

 

L’àrea d’esports de l’Ajuntament de la Selva del Camp organitza un PARC D’ESPORTS per a 

nens  i  nenes d’entre 3 i 12 anys. 

Què és? 

Un espai de lleure on els nens i nenes, en grups organitzats i amb monitors, podran 

passar una bona estona fent activitats lúdico esportives, tallers, etc. A més a més, 

l’espai de lleure pròpiament dit es pot completar amb servei d’acollida al matí, servei 

de ludoteca a la tarda i servei de menjador.  

On es farà?  

Les activitats es desenvoluparan bàsicament al pavelló (pistes, piscina coberta, ... ) 

però també es faran excursions. 

Dates i horari: 

Dies: 2, 3, 4 i 5 d’abril de 2012. 

Horari:  de 9 a 13h. 

No obstant això, hi ha diversos serveis complementaris: 

 Acollida, de 8 a 9h. 

 Menjador,  de 13 a 15h. 

o En aquest servei les inscripcions es poden fer pels quatre dies o per dies 

concrets.  

o El servei de menjador es farà a la Casa d’Exercicis. 

 Ludoteca de 15 a 17h. 

 

Els serveis d’acollida i ludoteca es faran si hi ha un mínim de 7 nens inscrits. 
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Preus: 

SERVEI PREU TOTAL 
(Els 4 dies, assegurança inclosa) 

ACOLLIDA (08:00-09:00) 5€ 

PARC D’ESPORTS (09:00-13:00) 30€ 

MENJADOR (13:00-15:00) 36€ 

LUDOTECA  (15:00-17:00) 10€ 

 PREU PER DIA 

MENJADOR (dies a escollir) 10€ per dia 

 

Les inscripcions s’han d’entregar a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic (de 

dilluns a divendres de 8 a 14h i dilluns a la tarda de 17 a 19h). 

L’últim dia per presentar les inscripcions és el 16 de març i s’ha d’entregar: 

 Full d’inscripció + Autorització d’ús d’imatges + Fitxa mèdica. 

 Fotocòpia de la tarja d’identificació sanitària. 

 Justificant de pagament.   

El pagament es pot fer realitzant un ingrés o  via transferència al número de compte 

2100-0243-65-0200263810 (la Caixa) o al 2013-3091-75-0210122431 (Catalunya 

Caixa). En cas de pagar algun servei que al final no es realitzi (acollida o ludoteca) es 

tornaran els diners. 

 

Notes: 

 És important que al fer l’ingrés feu constar el nom i cognoms del nen/nena. 

 Qualsevol inscripció feta fora de termini quedarà en llista d’espera. 

 

El dia 27 de març es farà una reunió informativa per tots els inscrits on 

s’explicarà detalladament el calendari d’activitats. 

Dia: dimarts, 27 de març   Lloc: Santa Llúcia   Hora: a les 20h 


