
JUNY

JULIOL

Rainbow PETITS

A XERA oferim la possibilitat que els infants i joves del barri facin activitats de 
lleure en el seu entorn habitual. 

Les nostres activitats pretenen oferir un espai de desenvolupament personal, 
d’educació en el lleure i de molta diversió!

Joves

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

CASAL BADAL

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

Participants

Edat

Preu

10 a 12

6 a 11 anys

125€ Setmana 

Horari

Lloc

9:30h a 15:00h

Rambla 
Badal 121

REFERENT Viviana A

Participants

Edat

Preu

10 a 12

12 a 16 anys

Horari

Lloc Fundació Jordi Sierra 

9:30h a 15:00h

CASAL DE LLEURE AMB ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES

CASAL DE LLEURE AMB ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES

CASAL BADAL

CASAL BADAL

CASAL BADAL

CALENDARI CASALCALENDARI CASAL

CASAL BADAL

1. El període d’inscripcions tindrà inici entre els mesos d’Abril i Maig.     
   Les famílies vinculades a XERA seran comunicades per correu   
   electrònic.

2. Les famílies podran sol·licitar Beques de FUNDESPLAI sempre 
    que compleixin amb els requisits  establerts pels els mateixos.

3. Des de XERA, recomanem que les famílies estiguin atentes als 
    terminis i documentacions necessàries per a realizar la sol·licitud 
    de beques i reserves.

La inscripció es realitzará mitjaçant el contacte i l’entrevista amb la
persona responsable de l’activitat

Per a la realització de la inscripció cal la següent documentación
fotocopiada: 
 * targeta sanitària
 * DNI del infant/jove
 * carnet de vacunació o informe mèdic on figurin les dosis de vacuna 
rebudes amb les dates corresponents. 

Si  els/les participants no han estat vacunats/des per contraindicació 
mèdica o per altres circumstàncies caldrà presentar un certificat mèdic 
sobre el seu estat de salut mas DNI del pare/mare/tutor/tutora mas omplir el 
formulari d’inscripció

Possibilitats  d’ajuts  i finançament (Beques Fundesplai) mitjaçant 
presentació de documents adicionals.

La inscripció de l’activitat serà efectiva un cop quedi confirmat el pagament 
i/o la resolució de la ajuda

Ens reservem el dret d’anul·lar les activitats en cas de no cobrir el mínim de 
places establert, sempre, com a mínim, 15 dies abans de l’inici de l’activitat.

Assegurem una ràtio 1 profesional cada 6 participants.
En casos concrets la ràtio es veurà adaptada per tal de garantir el bon 
funcionament i dinàmica dels grups.

Per qualsevol dubte:

Viviana A: viviana@ongxera.com (GRUP PETITS)

Laura L:  lauralopez@ongxera.com(GRUP GRANS)

C/ Rambla de Badal, 121 CP: 08028 Barcelona   ·   NIF: G-55074868
Tel: 930 259 422   ·   info@ongxera.com  ·   www.ongxera.com

ATENCIÓ

125€ Setmana 

REFERENT Laura L

C/ Carreras i Candi 80


