
PREINSCRIPCIÓ

Podeu consultar el procediment de com fer les 
preinscripcions, així com la normativa que regula 
el sistema de matriculacions de les activitats i cur-
sos organitzats per l’Ajuntament de Vila-real, en la 
pàgina web de l’Ajuntament http//www.vila-real.es 
i en el tauler d’anuncis del Centre Social.

De l'1 al 31
de maig

PREINSCRIPCIÓ 
en INTERNET (entreu 
en Seu Electrònica)

Del 27 al 31
de maig

PREINSCRIPCIÓ 
PRESENCIALMENT 
CENTRE SOCIAL: 
horari de 10 a 14 h 

Dilluns 3 de juny SORTEIG PÚBLIC 
DE PLACES

Dilluns 10 de juny Llista de xiquetes 
i xiquets admesos 
i en llista d’espera. 
Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, Internet 
i Centre Social

Del dilluns 10
al dilluns 17 
de juny 

PAGAMENT (entitats 
bancàries i Internet amb  
certificat digital) i 
PRESENTACIÓ DE 
DOCUMENTACIÓ 
OBLIGATORIA
(per tarifes reduïdes, d'11 
a 13 h al Centre Social)

Dilluns 24
de juny

PUBLICACIÓ DE 
LLISTES DEFINITIVES 
Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, Internet 
i Centre Social

 

NO INFLUIRÀ L'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.

- El pagament dóna la conformitat del pare/mare o 
tutor/a a l’assistència de l’Aplec.

Col·labora:

DIPUTACIÓ
D                E
CASTELLÓ

Centre Social
C/ Josep Ramon Batalla, 38

964 547 130

Organitza:

25é Aplec Municipal
de Temps Lliure

Del 1 al 12 de juliol 
i del 15 al 26 de juliol

Estiu de 2013



Xiquets i xiquetes 
de Vila-real!
Un estiu més us convidem a partici-
par en la 25a EDICIÓ DE L’APLEC DE 
TEMPS LLIURE MUNICIPAL, on realitza-
rem activitats divertides com ara tallers 
creatius, jocs esportius, festes, gimca-
nes, jocs de taula, dinàmiques i eixides!

L'Aplec està dirigit a xiquets i xiquetes 
nascuts l'any 2007 i anteriors, fins als 
16 anys. Preferentment els empadro-
nats al municipi de Vila-real.

PRIMER TORN: del 1 al 12 de juliol
SEGON TORN: del 15 al 26 de juliol

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

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

CEIP CARLOS SARTHOU 
i CEIP ESCULTOR ORTELLS

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

El  PREU d ’aquesta activitat és 20 euros 

TARIFES REDUÏDES:
- NOTA IMPORTANT S'aplicaran aquestes tarifes presentant la 

documentació obligatòria degudament acreditada i en el termini estipulat.

La documentació que cal portar podeu consultar-la al tauler d'anuncis de 

l'Ajuntament i del Centre Social, així com en la web de l'Ajuntament.

- TARIFA 50% (10 euros):
a) Família nombrosa

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

c) Persones amb discapacitat a partir del 33%

- TARIFA GRATUÏTA:

a)  Pare, mare o tutor que estiguen en situació de desocupació en temps superior 

a un any sense percebre cap tipus de prestació ni subsidi.

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.

c) Persones incloses en programes d'ajuda, rehabilitació o reinserció social, a pro-

posta dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Vila-real.


