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FULL INFORMATIU DE L’ESPAVIL 2021 

L’Espavil 2021 estarà dividit en 4 quinzenes on es faran torns de matí i de tarda. L’horari serà de 

9 h a 13 h o de 16 h a 20 h, segons el cas. A causa de la situació de la COVID-19, els infants 

podran repetir quinzenes, però hauran d’escollir entre el torn de matí o de tarda. Els llocs 

d’arribada i recollida també variaran segons els grups (s’informarà amb antelació). Les dates són 

les següents: 

- 1a quinzena: del 28 de juny al 9 de juliol 

- 2a quinzena: del 12 al 23 de juliol 

- 3a quinzena: del 26 de juliol al 6 d’agost 

- 4a quinzena: del 30 d’agost al 10 de setembre (segons demanda) 

Podran participar en l’Espavil totes aquelles xiquetes i xiquets que han realitzat l’últim curs lectiu 

des de P3 fins 1r d’ESO. 

El preu variarà segons les quinzenes que s’apunte l’infant, indiferentment de les dates 

d’aquestes, i de si es vol fer hora matinera; i són els següents: 

PREUS ESPAVIL 2021 (només matí o tarda) 

Una quinzena 70 € Dos quinzenes 95 € Tres quinzenes 120 € Quatre quinzenes 145 € 

Hora matinera (de 8h a 9h o de 15h a 16h) 25 € / quinzena 

L’import total podrà ser bonificat amb un 10% de descompte en els casos següents (no seran 

acumulables): 

- Germans: a partir del segon germà apuntat a l’activitat. 

- Famílies monoparentals degudament acreditades. 

 

Totes les activitats s'organitzaran amb les màximes mesures de seguretat i seguint les 

indicacions de les autoritats sanitàries. Així mateix, i en funció  d'aquestes indicacions, hi podrà 

haver algun canvi en els horaris o activitats que serà degudament informat. Es garanteix una 

hora de curset de natació al dia, almenys, quatre dies a la setmana. 

 

INSCRIPCIONS I PAGAMENT 

La inscripció de l’Espavil es farà NOMÉS via telemàtica a través de la seu electrònica de 

l’Ajuntament de la Sénia. La fitxa de salut s’ha de descarregar del web de l’Ajuntament, omplir-

se degudament, amb signatura i data, i adjuntar-la amb la inscripció i la següent documentació, 

abans del 4 de juny: 

- Fitxa de salut (la trobareu al web de l’Ajuntament) 

- Targeta TISS 

- Cartilla de vacunacions (totes les pàgines on hi hagi informació) 

- Rebut de pagament 

Per tramitar la inscripció es pot utilitzar l’IdCAT mòbil. Aquí trobareu informació de com 

descarregar-lo. Per escanejar els documents en format paper es pot fer servir l’App Adobe Scan 

(disponible per Android i IOS). 

El pagament s’ha de fer al Banc Sabadell físicament o mitjançant transferència bancària al 

següent núm. de compte corrent: ES74 0081 0408 62 0001128118. Al concepte cal indicar: 

ESPAVIL 2021 i NOM i COGNOMS de la participant. 

Realitzada la inscripció, només es procedirà a la devolució de l’import en aquells casos 

d’impossibilitat d’assistència per raons mèdiques o de causa major degudament justificades. No 

s’acceptaran inscripcions fora del termini establert. 

Més informació: rmarquez@lasenia.cat o trucant al 977713000. 

https://lasenia.eadministracio.cat/info.1
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