
L’Aplec de Pasqua I Campus Natura

DIES: el 29 de març i el 3, 4,5 i 6 d’abril

Aplec
Temps Lliure

2018

ORGANITZA:PROCEDIMENT

Una vegada assignada la plaça, serà necessari 
l’abonament de la quota en un termini màxim de tres 
dies per a la confirmació de la inscripció. 
El pagament de la quota suposarà l’autorització del 
menor a assistir a l’activitat.

14 de març SORTEIG PÚBLIC DE L’ORDRE 
D’INSCRIPCIONS

Del 26
de febrer a
l’11 de març

PREINSCRIPCIÓ EN INTERNET
http://aplecdetempslliure.vila-real.es

13 de març

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA AMB 
ELS NÚMEROS DE PREINSCRIPCIÓ 
AL TAULER D’ANUNCIS
http://seuelectronica.vila-real.es//

16 de març
PUBLICACIÓ DE LA LLISTA AMB 
ELS TORNS  D’INSCRIPCIÓ 
AL TAULER D’ANUNCIS
http://seuelectronica.vila-real.es//

El 20, 21
i 22 de març

INSCRIPCIÓ AL CENTRE SOCIAL 
I APORTACIÓ DE LA DOCUMEN-
TACIÓ ACREDITATIVA NECES-
SÀRIA PER A LA REDUCCIÓ DE 
TARIFES

ORGANITZA:
Ajuntament de Vila-real

Serveis Socials
Centre Social: c/ Josep Ramon Batalla, 38 · Tel. 964 547 130

Per a més informació, consulteu el web:

http://aplecdetempslliure.vila-real.es

Serveis Socials

avança en
serveis socials



Aplec de Temps Lliure 2018 TARIFES REDUÏDES

Reducció

TARIFA 50%  

a) Família nombrosa

b) Persones amb discapa-
citat a partir del 33%

TARIFA GRATUÏTA

a) Per a famílies que no 
superen 6.454,03 € del 
IPREM anual

b) Dones víctimes de vio-
lència de gènere en pro-
grames de GAVIM o de 
la Regidoria de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de 
Vila-real

c) Persones incloses en 
programes d’ajuda, reha-
bilitació o reinserció social, 
a proposta dels Serveis 
Socials de l’Ajuntament de 
Vila-real

Documentació a presentar per a les
bonificacions de l’Aplec de Temps Lliure

a) Fotocòpia compulsada del títol de família 
nombrosa vigent en la data d’inici de l’activitat

b) Fotocòpia compulsada de certificat acre-
ditatiu del grau de minusvalidesa expedit pel 
Centre de Valoració i Orientació de Discapa-
citat de la Conselleria de Benestar Social

a) Fotocòpia del llibre de família i fotocòpia 
de la declaració de la renda 2016 o certificat 
de no fer la declaració de la renda, certificat 
negatiu d’Hisenda de tots els membres de la 
unitat familiar.

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

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

Documentació
a presentar per a
les bonificacions de menjador

a) La mateixa

b) La mateixa

a) b) c)
Fotocòpia de la declaració de la 
renda 2016

O certificat de no fer la declara-
ció de la renda, certificat negatiu 
d’Hisenda de tots els membres de 
la unitat familiar majors de 18 anys

 

S’aplicaran aquestes tarifes si es presenta 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.

Xiquets i xiquetes de Vila-real!

Un any més us convidem a participar en el 3r Aplec de 
Pasqua i el Campus Natura on realitzarem activitats di-
vertides com ara tallers creatius, jocs esportius, festes, 
gimcanes, jocs de taula, dinàmiques i eixides!
L’Aplec de Pasqua està adreçat a xiquets i xiquetes des 
dels 3 anys (2014) fins als 16 anys (2002) i el Campus 
Natura s’adreça a xiquets i xiquetes amb diversitat fun-
cional. Tots ells empadronats al municipi de Vila-real. 

Torn 

El 29 de març i el 3, 4, 5 i 6 d’abril  

Horaris 

De dilluns a divendres 8.00 a 15.00 hores
Entrada de 8.00 a 9.00 h i eixida de 13.00 a 15.00 hores
Desdejuni: de 8.00 a 9.00 hores
Menjador: a partir de les 13.30 hores

Col·legis
- L’Aplec de Pasqua es farà en dos col·legis a la vegada: 

CEIP Concepció Arenal
CEIP Escultor Ortells

- Campus Natura a:
CPEE La Panderola

Places
El número total de places és de 115 places distribuïdes 
de la manera següent:
CEIP Concepció Arenal: 50 places
CEIP Escultor Ortells:  50 places 
CPEE La Panderola : 15 places

El preu d’aquesta activitat és de 10 euros.

Enguany l’Aplec de Temps Lliure dóna l’opció de desde-
juni i menjador. El preu del menjador i del desdejuni no 
estan inclosos en la quota de l’activitat i s’aplicaran també 
les reduccions de tarifes corresponents.

Per a més informació, consulteu el web:
http://aplecdetempslliure.vila-real.es


