El PEM Guiera proposa a les famílies un
casal divertit, econòmic i educatiu per a aquest estiu.
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El casal d’estiu, que es farà del 27 de juny al 29 de juliol i del
29 d'agost al 2 de setembre de 2022 de dilluns a divendres feiners en
horari de 9:00 a 17:00h, és una alternativa pedagógica molt interessant pel
temps de vacances dels infants. Durant aquests dies de casal, els infants tindran
l’oportunitat de divertir-se i aprendre amb tot un seguit d’activitats esportives,
lúdiques i recreatives molt completes i pensades especialment perquè tots els
infants tinguin molt bon record del seu pas pel casal d’estiu. Les propostes
esportives són el nostre principal objectiu, juntament amb els jocs, els tallers,
les excursions i les activitats extraordinàries. Si desitgeu més informació
abans de la reunió adreceu-vos a la recepció i podreu
veure com organitzem les setmanes.
Us hi esperem!

REUNIÓ INFORMATIVA
Es realitzarà una reunió
informativa col.lectiva
per a tots
els interessats.

PEM Guiera
📍Avinguda de Guiera, 6-8
08290 Cerdanyola del Vallès
pemguiera@llopgestio.cat
guiera.cerdanyola.cat
@pemguiera
📞 935 863 636

DEL 27/06 al 29/07 i 29/08 al 02/09
DE P3 A 4T D’ESO

Durant les setmanes del
Casal d’Estiu, el centre d’interès serà
el món fantàstic
de Marvel i els seus personatges.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
- Formulari emplenat
- Fotocòpia del llibre de vacunacions del/de la nen/a.
- Fotograﬁa del/de la nen/a.
- Fotocòpia del DNI del/de la nen/a o llibre de família.
- Fotocòpia del DNI del pare, de la mare o del/de la tutor/a.
- Fotocòpia de la targeta sanitària del/de la nen/a.
- Document de tarifació social per als casos de T.S en vigor.
PREINSCRIPCIONS
Preferiblement telemàtica, accedint a la pàgina web de Guiera
guiera.cerdanyola.cat, descarregant el formulari i enviant-lo al
correu: pemguiera@llopgestio.cat o al centre presencialment,
aportant la documentació necessària.
INSCRIPCIONS
Llista d'admesos : 06 de juny 2022.
Per formalitzar la inscripció cal venir al centre per obtenir
l’autoliquidació del pagament, del 07 al 17 de juny.

1A SETMANA del 27 de juny a l’ 1 de juliol
CAPITÀ AMÈRICA, BLACK WIDOW i HYDRA

GRUPS
(curs 2021-2022)

2A SETMANA del 4 al 8 de juliol
SPIDERMAN, GHOST-SPIDER i SINISTER SIX

3A SETMANA de l’11 al 15 de juliol

MENUTS
P-3 a P-5

THOR, CAPITANA MARVEL i THANOS

4A SETMANA del 18 al 22 de juliol
HULK, SHE-HULK i ULTRON

5A SETMANA del 25 al 29 de juliol
LOBEZNO, PHOENIX i APOCALIPSIS

6A SETMANA del 29 d’agost al 2 de setembre
DR. STRANGE, BRUIXA ESCARLATA i DORMAMMU

INFANTIL
1r a 5è de primària
JÚNIORS
6è de primària
a 4rt d’ESO

PAGAMENT
Forma de pagament: mitjançant autoliquidació.
Obligats al pagament: La inscripció per realitzar qualsevol de les
activitats que es duen a terme al PEM Guiera genera l'obligació del
pagament del preu regulat a l'Ordenança núm. 46. Les quotes són
preus públics els poden consultar i obtenir-hi tota la informació a la
web del Pem Guiera.
PREU
PREU NO
PREUS PER SETMANA
ABONAT
ABONAT
Serveis
MATÍ de 9h a 13h
TOT EL DIA de 9h-13h i 14:30h-17h. El
preu no inclou el dinar

ENGLISH SPORT
*DINAR de 13h a 14:30h
*ACOLLIDA (8h a 9h o 17h a 18h)

58,15€

71,55€

120,90€

151,25€

130,90€
31,85€
10 €

161,25€
39,80€
12€

*S’ofereix servei puntual
DESCOMPTES
Els ﬁlls d’abonats del PEM Guiera gaudiran del preu d’abonat.

