
PROCEDIMENT

Del dilluns 19
al dijous 29 
de maig

REPARTIMENT DE NÚMEROS 

AL CENTRE SOCIAL 

HORARI: 9.00 a 15.00 h

O PER CORREU ELECTRÒNIC AL 

aplecdetempslliure@ajvila-real.es

Dilluns 2 de juny SORTEIG PÚBLIC DE 

L’ORDRE DE INSCRIPCIONS

Dijous 5 de juny PUBLICACIÓ DE LA LISTA

AMB ELS TORNS  

D’INSCRIPCIÓ

Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 

Internet i Centre Social

Del dilluns 9 al 
divendres 24 de 
juny

INSCRIPCIÓ AL CENTRE 

SOCIAL I APORTACIÓ 

DE LA DOCUMENTACIÓ 

ACREDITATIVA NECESSÀRIA 

PER A LA REDUCCIÓ DE 

TARIFES

Divendres 27 de 
juny

PUBLICACIÓ DE LLISTES 

DEFINITIVES Tauler d’anuncis 

de l’Ajuntament, Internet 

i Centre Social

Una vegada feta la inscripció al Centre Social, serà 
necessari aportar el justificant bancari de l’abonament 
de la quota en un termini màxim de tres dies. Si no 
aporteu el justificant en el termini indicat, perdreu la 
inscripció. 

ORDRE DE PREINSCRIPCIÓ

-  En cas de vacants, aquestes s’oferiran per ordre 
rigorós en la llista d’espera.

-  La inscripció només es formalitzarà amb el pagament 
de la quota corresponent i suposarà l’autorització 
del/la menor a assistir a l’activitat.

Col·labora:

DIPUTACIÓ
D                E
CASTELLÓ

Centre Social
C/ Josep Ramon Batalla, 38

964 547 130

Organitza:

Del 7  a l  18  de  ju l i o l 

i  de l  21  a  l ' 1  d 'agos t

Est iu de 2014

26é Aplec Municipal
de Temps Lliure



Xiquets i xiquetes 

de Vila-real !!!
Un estiu més us convidem a participar en la 
26a edició de l'Aplec de Temps Lliure, on 
realitzarem activitats divertides com ara tallers 
creatius, jocs esportius, festes, gimcanes, jocs 
de taula, dinàmiques i eixides!.

L'Aplec està dirigit a xiquets i xiquetes 
nascuts l'any 2008, que cursen 1r de primària 
i anteriors, fins als 16 anys. Preferentment 
els empadronats al municipi de Vila-real.

PRIMER TORN: del 7 al 18 de juliol
SEGON TORN: del 21 de juliol a l'1 d'agost

HORARIS:
De dilluns a divendres de 8 a 14 hores. 
Entrada de 8 a 9 h i eixida de 13 a 14 hores.
Menjador: de 13 a 14 hores.

Les activitats es faran en dos col·legis a la 
vegada:

 CEIP ANGELINA ABAD 
 CEIP PIUS XII

S’ofereixen 400 places, 200 per torn (100 per 
col·legi)

El  PREU d ’aquesta activitat és 20 euros 

Enguany l'Aplec de Temps Lliure dóna l'opció 
de quedar-te al menjador. El preu del menjador 
no està inclós en la quota de l'activitat i 
s'aplicaran les mateixes reduccions de tarifa

TARIFES REDUÏDES:
- S'aplicaran aquestes tarifes presentant la documentació degudament 
acreditada en el moment de la inscripció. En cas de no presentar la documentació 
requerida s'abonarà la tarifa completa sense reducció.

REDUCCIÓ DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
- TARIFA 50%
a) Família nombrosa a) Fotocòpia compulsada del títol de 

família nombrosa vigent a data d’inici de 
l’activitat

b) Pare, mare o tutor en situació de 
desocupació en temps superior a un any

b) Fotocòpia compulsada de certificat 
acreditatiu de la situació de desocupació 
amb una durada superior a un any 
expedit pel Servei Valencià d’Ocupació i 
Formació (SERVEF)

c) Persones amb discapacitat a partir del 
33%

c) Fotocòpia compulsada de certificat 
acreditatiu del grau de minusvalidesa 
expedit pel Centre de Valoració i Orientació 
de Discapacitat de la Conselleria de Benestar 
Social

- TARIFA GRATUÏTA:
a) Pare, mare o tutor que estiguen 
en situació de desocupació en temps 
superior a un any sense rebre cap tipus 
de prestació ni subsidi.

a) Fotocòpia compulsada de certificat 
acreditatiu de no rebre prestació o 
subsidi per atur des de juny de  2013 fins 
a maig de 2014

b) Dones víctimes de violència de gènere 
en programes de GAVIM o de la Regidoria 
de Serveis Socials de l’Il·lm. Ajuntament 
de Vila-real.

b) Informe del funcionari/ària municipal 
responsable de l’atenció a víctimes de 
violència de gènere, que justifique la 
realització de l’activitat

c) Persones incloses en programes 
d'ajuda, rehabilitació o reinserció social, a 
proposta dels Serveis Socials de 
l'Ajuntament de Vila-real.

c) Informe del funcionari/ària de Serveis 
Socials que justifique la realització de 
l’activitat


