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Benvolguts i benvolgudes,
Els casals d’estiu són un conjunt d’activitats i experiències que
ajuden a infants i joves a adquirir competències i habilitats socials,
fent-los protagonistes de la seva pròpia vida i actius i participatius
socialment.
L’espai de lleure permet establir relacions socials amb altres
persones, créixer aprenent valors com ara l’amistat, la cooperació,
el compromís, la igualtat, la cura del medi ambient i adquirir rutines
i hàbits saludables.
Aquest any de pandèmia ha estat intens per a infants i joves. En
aquest context, recollim l’experiència de l’any passat, que malgrat
les restriccions, els casals es van poder realitzar amb èxit, esdevenint espais segurs i satisfactoris per a la mainada.
Les entitats que les van organitzar van treballar per assumir aquesta
responsabilitat i van fer un esforç molt important per seguir totes les
mesures de seguretat, protecció i higiene. L’acompanyament emocional va ser un eix prioritari en els casals i els infants van poder
compartir i integrar les vivències viscudes.
Amb l’experiència adquirida i amb l’entusiasme d’oferir un nou estiu
ple d’emocions, us presentem la guia d’estiu 2021. Aquesta guia és
fruit del treball d’entitats, d’AMPA, AFA i escoles.
Per garantir que tothom pugui accedir als casals d’estiu, s’ha obert
una línia d’ajuts de la que us informem també en aquesta publicació.
Volem aprofitar aquestes línies per animar-vos a participar d’aquestes activitats.
Agraim a les entitats la seva professionalitat i energia amb el que
han treballat perquè aquests activitats siguin possible.
Us desitgem un molt bon estiu!

Anaïs Medina Terrades
Regidora d’Educació
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CALENDARI
Del 28 de juny al 6 d’agost

AVENTURA BESTIAL!
Un estiu boig i divertit on
gaudirem de tot tipus d’activitats amb uns personatges “bestials” i amb molta
canya. L’aventura d’enlairar-nos en globus aerostàtic
des del mateix casal i la
descoberta d’un món d’animalades, sorpreses i reptes
que haurem de superar que
faran un estiu inoblidable.
Activitats: Gimcanes, circuits de cars, balanz bikes,
piscines, jocs d’aigua, sortides i excursions, Festa de
l’espuma, concerts, viatge
amb globus aerostàtic captiu, activitats plàstiques,
cabanes, actuacions, Tik
Toks, esport, tallers, caracteritzacions, acampada...

CAMPUS TECNOLÒGIC
MAXBOT
A partir de 6 anys (1r cursat)
Volem incentivar i entusiasmar els nens, nenes i joves
per a l’aprenentatge de la
ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques a
través d’un programa STEAM
amb les noves tecnologies,
la robòtica i la programació.
Utilitzem diferents tipus de
materials i robots amb una
metodologia activa basada
en projectes per mitjà de diferents recursos adaptats a
cada grup d’edat.
Treballarem la programació
seqüencial per blocs i en el
cas de grups més experimentats introduir-los en la programació real com Arduino, JAVA
o Python.
Programarem videojocs,
disseny i impressió 3D, domòtica, electrònica i tot un
món robòtic per a descobrir!.
A més, realitzarem sortides
de natura, piscina, festa de
l’espuma, viatge amb globus
aerostàtic captiu, acampada...
i molt més!

MÉS INFORMACIÓ

3-14 anys
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MaXbot Educació
ctra. Vella, 37-39 / Sant Celoni
Tel. 93 510 3365 (consultes i dubtes)
693 101 710 (Whats App)

CASAL MATÍ
Horari: 9 - 13 h
Preus:
- 1 setmana 63,90 € casal / 		
75 € campus tecnològic
- 2 setmanes 124 € casal / 		
150 € campus tecnològic
- 3 setmanes 182,40 € casal /
216 € campus tecnològic
- 4 setmanes 243,20 € casal /
288 € campus tecnològic
- 5 setmanes 294,50 € casal /
350 € campus tecnològic
- 5 setmanes 2n germà/na
271€ casal / 332 € campus
tecnològic
- 6 setmanes 353,40 € casal /
420 € campus tecnològic
- 6 setmanes segon germà/na
325,20€ casal / 399 € campus
tecnològic
CASAL MATÍ AMB
MENJADOR
Horari: 9 - 15 h
Preus:
- 1 setmana 103,40 € casal /
114,50 € campus tecnològic
- 2 setmanes 203 € casal / 		
229 € campus tecnològic
- 3 setmanes 300,90 € casal /
334,50 € campus tecnològic
- 4 setmanes 401,20 € casal /
446 € campus tecnològic
- 5 setmanes 492€ casal /
547,50 € campus tecnològic
- 5 setmanes 2n germà/na
468,50 € casal / 529,50 €
campus tecnològic
- 6 setmanes 590,40 € casal /
657 € campus tecnològic
- 6 setmanes segon germà/na
562,20 € casal / 636 €
campus tecnològic

CASAL MATÍ I TARDA
AMB MENJADOR
Horari: 9 - 17 h
Preus:
- 1 setmana 123,40 € casal /
134,50 € campus tecnològic
- 2 setmanes 243 € casal / 		
269 € campus tecnològic
- 3 setmanes 360,90 € casal /
394,50 € campus tecnològic
- 4 setmanes 481,20 € casal /
526 € campus tecnològic
- 5 setmanes 592 € casal /
647,50 € campus tecnològic
- 5 setmanes 2n germà/na
568,50 € casal / 629,50 €
campus tecnològic
- 6 setmanes 710,40 € casal /
777 € campus tecnològic
- 6 setmanes segon germà/na
682,20 € casal / 756€ campus
tecnològic
SERVEI BON DIA
Horari: 8.45 - 9 h
Preus:
- 12 € / 1 setmana
- 36 € / 4 setmanes
- 40 € / 5 setmanes
- 44 € / 6 setmanes
INSCRIPCIONS

Dies: Del 24 de maig a l’11 de
juny via web www.maxbot.cat o
presencial
Fora del període d’inscripcions,
en cas de disposar de places,
no s’aplicarà cap descompte ni
acumulació en el preu, es tindrà
en compte el preu unitari per
setmana.

En línia: www.maxbot.cat		
Emplenar el formulari i rebreu
una confirmació i les indicacions
per a fer el pagament. Un cop
fet el pagament i enviat el comprovant, la sol·licitud és acceptada. Rebreu la confirmació i els
codis d’accés a la vostra intranet personalitzada i a l’APP.
Podeu adjuntar la documentació (targeta sanitària i carnet de
vacunes) i fotografia mitjançant
fitxers digitals un cop efectuada
la inscripció i se us doni accés
a l’APP i intranet privada. (No
és necessari portar-ho en paper
i la fotografia es pot fer amb el
mòbil).
El pagament es pot fer en metàl·lic, targeta o transferència
banària.

Presencial: a Maxbot,
Ctra. Vella, 37-39 de Sant Celoni
Horari d’atenció al públic a
partir del 17 de maig: De dilluns
a divendres 17:30 a 19:30 h.
També es pot demanar cita
prèvia a través de la web www.
maxbot.cat i evitar cues o
esperes.
Podeu adjuntar la documentació
i fotografia mitjançant fitxers
digitals un cop efectuada la
inscripció i se us doni accés a
l’APP i intranet privada (no és
necessari portar-ho en paper i
la fotografia es pot fer amb el
mòbil).

Des de maxbot hem creat uns
protocols de seguretat i higiene
basats en els “Criteris per a
desenvolupar les activitats
d’educació en el lleure en
el marc de la pandèmia per
covid-19” i el compliment del
decret regulador de les activitats
d’educació en el lleure en les
quals participen menors de 18
anys (decret 267/2016, de 5
de juliol). Els protocols s’aniran
actualitzant segons l’evolució de
la pandèmia i les directrius del
Procicat.
Més informació a la web
www.maxbot.cat on també es
pot demanar cita prèvia per
a informació i/o inscripcions
presencials a l’Acadèmia
Maxbot.

OBSERVACIONS
Reunió informativa virtual:
Mitjançant Zoom el divendres 21
de maig a les 19 h.
Imprescindible inscriure’s
prèviament a la reunió a través
de www.maxbot.cat (apartat
inscripció reunió Soler de
Vilardell).
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AFADIS

Associació
de famílies
amb
discapacitat
Des d’Afadis sabem que enguany és més important que
mai l’oci i el lleure inclusiu per
a les persones usuàries i és
per això que hem dissenyat
un casal adaptat a totes les
edats i necessitats, mantenint
sempre les mesures higiènico-sanitàries derivades de la
Covid-19.
T’hi esperem!

CALENDARI
- Casal d’estiu: del 28 de juny
al 23 de juliol
- Vacances inclusives: del 26
de juliol al 28 de juliol
ESPAI LÚDIC EDUCATIU

Edats: qualsevol edat a partir
de 7 anys
Horari: 9 -15 h

Preus casal:
Socis/es:
- 110 € / 1 setmana
- 215 € / 2 setmanes
- 315 € / 3 setmanes
- 410 € / 4 setmanes
No socis/es:
- 140 € / 1 setmana
- 275 € / 2 setmanes
- 400 € / 3 setmanes
- 520 € / 4 setmanes
Preu Vacances inclusives:
Socis/es: 280 €
No socis/es: 340 €
Casal i Vacances Inclusives:
Germans/es: descompte del
15%

A partir
de 7 anys
8
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INSCRIPCIONS
Dies: del 24 al 31 de maig
Lloc i horari d’atenció:
Local d’AFADIS Baix Montseny
de dilluns a divendres
de 9 a 13 h o al mòbil
660 609 975 / anna@afadis.org
Documentació que
cal portar:
- Fitxa d’inscripció
emplenada i autoritzacions
- Fotocòpia del carnet de
vacunacions
- Fotocòpia de la targeta
sanitària
- Fotocòpia del DNI del/la
usuari/a i del pare, mare o
tutor legal
- Declaració responsable de
l’estat de salut del participant
OBSERVACIONS
-Cal fer una paga i senyal de
100 €
- Per al Casal cal portar
esmorzar, dinar, roba
còmoda, gorra, productes
d’higiene íntima necessaris i
mascaretes
- Places limitades

MÉS INFORMACIÓ
Local d’AFADIS
Passeig del Dr. Barri, 2 1r
Santa Maria de Palautordera / El Temple
anna@afadis.org
Tel. 660 609 975

AFA

Institut
Escola Josep
Pallerola i
Roca
RE-EVOLUCIÓ!!!!
El nostre casal és una
aventura setmanal on volem
conèixer les diferents
èpoques que ha viscut l’ésser
humà.
Durant cinc espectaculars
setmanes reviurem els orígens
de la humanitat a la prehistòria, passarem per l’època
antiga amb els egipcis,
romans, fenicis...Serem cavallers i princeses de l’edat mitjana, on aprendrem els oficis
típics del moment. Els reis, els
palaus, l’art...faran que ens
endinsem en l’època contemporània i descobrirem què ens
ha ensenyat fins l’actualitat.
Volem que els nens i nenes
puguin gaudir del seu estiu
lúdic i de diversió.Gimcanes,
Jocs de pistes, piscines, excursions, esmorzars a la muntanya, bicicletades, acampada, i molt més….!
Tot adaptat a les mesures higienicosanitàries pertinents!!!

CALENDARI
Del 28 de juny al 30 de juliol
CASAL MATÍ
Horari: 9 - 13.30 h
- 65 € / 1 setmana
- 130 € / 2 setmanes
- 186 € / 3 setmanes
- 248 € / 4 setmanes
- 300 € / 5 setmanes
CASAL MATÍ
AMB MENJADOR
Horari: 9 - 15 h
- 97,5 € / 1 setmana
- 195 € / 2 setmanes
- 283,25 € / 3 setmanes
- 378 € / 4 setmanes
- 462,5 € / 5 setmanes
CASAL MATÍ I TARDA AMB
MENJADOR
Horari: 9 - 16.30 h
- 112,5 € / 1 setmana
- 225 € / 2 setmana:
- 328,25 € / 3 setmanes
- 438 € / 4 setmanes
- 537,5 € / 5 setmanes
SERVEI BON DIA
Horari: 8 - 9 h
Preus:
- 3 € / dia esporàdic
- 10 € / setmana
MENJADOR
Horari: 13.30 -15 h
Preus:
- 6,80 € / dia esporàdic
INSCRIPCIONS 		
places limitades
Dies: del 24 de maig a l’11 		
de juny

Documentació que cal
adjuntar (en línia):
- Inscripció i fitxa mèdica
emplenada
- Fotocòpia de la targeta
sanitària
- Fotocòpia del carnet de
vacunes
- Full autoritzacions per sortides
i drets d’imatge
- Justificant de pagament
- Foto tipus carnet
OBSERVACIONS
- Servei de menjador amb
cuina pròpia. S’oferirà si hi
ha un mínim d’usuaris cada
setmana. En cas de no sortir
el servei es disposarà d’espai
per dinar però cada nen/a
l’haurà de dur de casa
- Acampada d’una nit de P5 a
2n ESO
- Cada setmana gaudirem d’un
dia d’activitat d’aigua amb
totes les mesures pertinents
- Sortides amb autocar
incloses al preu ( Marineland,
Aquadiver, Base nàutica
Pineda, Parc mediambiental
de Gualba...)
- Samarreta del casal d’estiu
per a tots els nens i nenes.
(opció de comprar la gorra
també amb reserva prèvia)
- Descompte per a germans
del 5%
- Cal haver cursat de P3 a 2n
ESO per poder inscriure’s al
casal
- Cada infant haurà de dur la
seva mascareta
- Reunió informativa telemàtica:
dimarts 18 de maig, 18.30 h
Per demanar accés cal enviar
un whatsapp a partit del dia
12 de maig al 648 635 357

En línia:			
Web: www.ampa.escolapallerola.cat/casal

3 - 14 anys

MES INFORMACIÓ
AMPA Institut Escola Josep Pallerola i Roca
Consolat del Mar, s/n
pallerolairoca@yahoo.es
Tel: 648 63 53 57
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AFA
Institut
Escola
La Tordera
STONE AGE SUMMER
(3 - 14 anys)

ESPORT AVENTURA 2021
(8 -17 anys)

CALENDARI
Del 28 de juny al 6 d’agost

Coneix les dues famílies més
boges i divertides de la Prehistòria.

Ens reinventem! Esport i
aventura amb grans reptes
personals! Prepareu la bici,
les cames i els braços perquè
farem que treguin fum ! BTT,
geocatxing, piscina, tir amb
Arc, atletisme, trail, aquagym,
pàdel, tenis, pilota Basca,
festa de l’Espuma, dansa
Urbana, cars, balanz Bikes,
natura... i molt més!!

CASAL MATÍ
Horari: 9 - 13 h
Preus:
- 63,90 € / 1 setmana
- 109,60 € / 2 setmanes
- 168 € / 3 setmanes
- 211,20 € / 4 setmanes
- 254,50 € / 5 setmanes
- 231 € / 5 setmanes
2n germà/na
- 313,14 € / 6 setmanes
- 285,20 € / 5 setmanes
2n germà/na

Els “Stone” i els “Copper”
ens faran viure un munt
d’aventures amb totes les
andròmines i tecnologies
modernes que existeixen avui
en dia. Tot això a través d’esbojarrades activitats i la construcció dels seus poblats.
Un munt de sorpreses, reptes
i desafiaments ens esperen
aquest estiu.

Tot un casal per a gaudir de la
muntanya, natura i l’aire lliure
pels més aventurers i aventureres.

... i tu què ets? Stone.
Copper?

Que res no ens aturi!!

Dos equips amb un mateix
objectiu: Fer Història!
Activitats: Gimcanes, circuits
de cars, balanz bikes, piscines, jocs d’aigua, sortides i
excursions, Festa de l’espuma, concerts, Mega activitat
Centre d’Interés, activitats
plàstiques, cabanes, actuacions, Tik Toks, esport, tallers,
caracteritzacions...

3-17 anys
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Activitats: esports alternatius,
piscina, Trail, geocatxing,
atletisme, pàdel, tenis, circuit
de cars i balanz bikes, Festa
de l’Espuma, Tir amb arc,
BTT, aquagym, Natura, pilota
basca, dansa urbana...

MÉS INFORMACIÓ
MaXbot Educació
ctra. Vella, 37-39 / Sant Celoni
Tel. 93 510 3365 (consultes i dubtes)
693 101 710 (Whats App)

CASAL MATÍ AMB
MENJADOR
Horari: 9 - 15 h (cuina pròpia)
Preus:
- 103,40€ / 1 Setmana
- 188,60€ / 2 Setmanes
- 286,50€ / 3 Setmanes
- 369,20€ / 4 Setmanes
- 452€ / 5 Setmanes
- 428,50€ / 5 Setmanes
2n germà/na
- 550,14€ / 6 Setmanes
- 522,20€ / 6 Setmanes 2n
germà/na

CASAL MATÍ I TARDA AMB
MENJADOR
Horari: 9 - 17 h
Preus:
- 123,40€ / 1 Setmana
- 228,60€ / 2 Setmanes
- 346,50€ / 3 Setmanes
- 449,20€ / 4 Setmanes
- 552€ / 5 Setmanes
- 528,50€ / 5 Setmanes
2n germà/na
- 670,14€ / 6 Setmanes
- 642,20€ / 6 Setmanes 2n
germà/na
SERVEI BON DIA
Horari: 7.45 - 9 h
Preus:
- 12 € / 1 setmana
- 36 € / 4 setmanes
- 40 € / 5 setmanes
- 44 € / 6 setmanes
INSCRIPCIONS

Dies: Del 24 de maig a l’11 de
juny via web www.maxbot.cat
o presencial
Fora del període d’inscripcions, en cas de disposar
de places, no s’aplicarà cap
descompte ni acumulació en
el preu, es tindrà en compte el
preu unitari per setmana.

En línia: www.maxbot.cat		
Emplenar el formulari i rebreu
una confirmació i les indicacions per a fer el pagament. Un
cop fet el pagament i enviat el
comprovant, la sol·licitud és
acceptada. Rebreu la confirmació i els codis d’accés a la
vostra intranet personalitzada
i a l’APP.

Podeu adjuntar la documentació (targeta sanitària i carnet
de vacunes) i fotografia mitjançant fitxers digitals un cop
efectuada la inscripció i se us
doni accés a l’APP i intranet
privada. (No és necessari portar-ho en paper i la fotografia
es pot fer amb el mòbil).
El pagament es pot fer en
metàl·lic, targeta o transferència banària.

Presencial: a Maxbot,
Ctra. Vella, 37-39 de Sant
Celoni. Horari d’atenció al
públic a partir del 17 de maig:
De dilluns a divendres 17:30 a
19:30 h. També es pot demanar cita prèvia a través de la
web www.maxbot.cat i evitar
cues o esperes.
Podeu adjuntar la documentació i fotografia mitjançant fitxers digitals un cop efectuada
la inscripció i se us doni accés
a l’APP i intranet privada (no
és necessari portar-ho en
paper i la fotografia es pot fer
amb el mòbil).

d’educació en el lleure en les
quals participen menors de 18
anys (decret 267/2016, de 5
de juliol). Els protocols s’aniran
actualitzant segons l’evolució
de la pandèmia i les directrius
del Procicat.
Més informació a la web
www.maxbot.cat on també es
pot demanar cita prèvia per
a informació i/o inscripcions
presencials a l’Acadèmia
Maxbot.

OBSERVACIONS
Reunió informativa virtual:
Mitjançant Zoom el divendres
20 de maig a les 19h.
Imprescindible inscriure’s
prèviament a la reunió a
través de www.maxbot.cat
(apartat inscripció reunió Soler
de Vilardell).
Des de maxbot hem creat
uns protocols de seguretat
i higiene basats en els
“Criteris per a desenvolupar
les activitats d’educació
en el lleure en el marc de
la pandèmia per covid-19”
i el compliment del decret
regulador de les activitats
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Associació
de creatius
plàstics
Jorca
Activitat especial per a tots
Experiències amb motlles de
guix, fem el motlle per reproduir una peça igual que una
altra o per fer una sèrie de
peces iguals. Farem un motlle
per colada i un altre presionant el fang.

Preus:
- 2 dies / 43 €
- 3 dies / 65 €
- 4 dies / 76 €
- 6 dies / 99 €
- 8 dies / 126 €
- 10 dies / 149 €
- 12 dies / 169 €
- 14 dies / 185 €
- 16 dies / 198 €
Es poden triar les hores que es
volen fer en una, dues, tres o
quatre setmanes.

JOVES I ADULTS
Es pot entrar en diferents
modalitats:
A- Introducció a les tècniques
bàsiques de la ceràmica:
projectes, modelat, torn,
decoració i esmalts.
Casal de tarda per als més B- Perfeccionament o
creatius (de 6 a 13 anys)
especialització (si es tenen
en anglès		
coneixements ceràmics)
T’oferim un estiu ple d’imaC- “DO IT YOURSELF”: porta la
ginació i creativitat al voltant teva idea i t’ajudarem a portarde la ceràmica. Descobrirem la a terme, del disseny a l’obra
acabada. Dins la modalitat
el modelat i el torn, creant
d’obra pictòrica, escultòrica,
i transformant objectes; la
objecte de decoració o objecte
pintura per donar color a tot
el nostre imaginari i, el dibuix, d’ús.
Els grups són reduïts (5-8
per donar forma a tots els
nostres projectes. Aprenem el alumnes per grup) i es
vocabulari específic en anglès fomentarà la trobada d’un
llenguatge propi i, per tant,
i ens iniciem en la conversa.
l’acceptació de maneres de fer i
resultats diferents.
Es fomentarà tant el treball
en equip com individual, així
Calendari: De l’1 al 28 de juliol
com els valors de respecte i
diàleg. Els grups seran redu- Edats: a partir de 14 anys
ïts (5-8 alumnes) i es garanHorari: 15.30 - 19.30 h
teix un tracte individualitzat.
Dimarts i/o divendres
GRUP1 de 15,30 a 17,30
INICIACIÓ
GRUP 2 DE 17,45 a 19,45.
Calendari: De l’1 al 28 de
juliol
Preus segons les hores que es
fan al llarg del mes:
Edats: 6 a 13 anys
- 43 € / 4 h
Horari: 17 - 19 h
- 65 € / 6 h
Dilluns i/o dimecres i/o dijous
- 76 € / 8 h
Intensiu: dilluns, dimecres i
- 99 € / 12 h
dijous de 17 a 19 i dimarts i
divendres de 17.30 a 19.30 h - 126 € / 16 h
- 149 € / 20 h
(de10 a 13 anys)

6-13 anys
A partir de 14 anys
12
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- 169 € / 24 h
- 185 € / 28 h
- 198 € / 32 h
- 215 € / 40 h
INSCRIPCIONS
Dies: Del 24 de maig
fins emplenar places

Lloc i horari d’atenció:
Al taller de l’escola de
ceràmica Jorca, dimarts o
divendres de 15.30 a 20.30h
Demanar hora per mòbil
671 033 224 o correu
electrònic g.auleda@gmail.com
Documentació que cal
portar:
- Fotocòpia de la targeta
sanitària i carnet de vacunes
(de 6 17 anys)
- 20 € en el moment de fer la
inscripció i la resta el primer
dia d’activitat a l’escola

OBSERVACIONS
- Es poden triar les hores que
es volen fer en una, dues,
tres o quatre setmanes, a
la graella de preus en teniu
alguns exemples
- Tot el material està inclòs en
el preu
- Cal portar bata o camiseta
amb el nom que es pugui
embrutar i deixar al taller
- Caixa tipus sabates amb el
següent material: petit estoig
amb colors, llapis, maquineta
i una llibreta si és possible
amb fulls blancs (tot marcat
amb el nom)
- 8% de descompte a partir del
segon germà
- Places limitades (els grups
són reduïts a 5 - 8 alumnes)

MÉS INFORMACIÓ
Taller/escola de ceràmica Jorca
Av. Verge del Puig, 26
www.ceramicajorca.net - g.auleda@gmail.com
Tel. 671 033 224 (Glòria)

CEM
Sot de les
Granotes

Casal esportiu i de lleure
El nostre objectiu és oferir un
campus esportiu i de lleure
engrescador i educatiu alhora.
Treballarem diferents esports
comptant amb diversos recursos del centre (piscina,
rocòdrom, pistes poliesportives, etc.) també farem manualitats i tallers relacionats
amb l’activitat física i la salut.
El bon ambient, la companyonia i el respecte seran
presents com a valors fonamentals per la convivència.
CALENDARI:
Del 25 de juny al 30 de juliol
i del 30 d’agost al 10 de
setembre
CAMPUS MATÍ
Horari: 9 - 14 h
Preus:
- 69,71 € / 1 setmana
- 132,58 € / 2 setmanes
- 56,77 € / setmana del 7 		
de setembre
- 13,94 € / 25 de juny (1 dia)
CAMPUS MATÍ I
MENJADOR
Horari: 9 - 15.30 h
Preus:
- 103,39 € /1 setmana

3-15
anys
5-15
anys
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- 195,53 € / 2 setmanes
- 82,71 € / setmana del 7
de setembre
- 20,68 € / 25 de juny 1 dia
CAMPUS MATÍ I TARDA
Horari:
9 - 14 h i 15.30 - 17.30 h
Preus:
- 80,92 € /1 setmana
- 149,46 € / 2 setmanes
- 64,73 € / setmana del 7 		
de setembre
- 16,18€ / 25 de juny 1 dia
CAMPUS MATÍ I TARDA
AMB MENJADOR
Horari: 9 - 17.30 h
Preus:
- 115,73 € /1 setmana
- 219,11 € / 2 setmanes
- 92,58 € / setmana del 7
de setembre
- 23,58 € / 25 de juny 1 dia
SERVEI BON DIA
Horari: 8 - 9 h
Preus:
- 10,14 €/ 1 setmana
- 16,87 € / 2 setmanes
- 2,25 € / dia esporàdic
- 8,11 € / setmana del 7 		
de setembre
*Els preus de les setmanes
de menys dies, es calcularà
la part proporcional
corresponent.
MENJADOR
Horari: 14 - 15.30 h
Preu: 9,60 € / dia esporàdic

Lloc i horari d’atenció:
Centre Municipal d’Esports
Sot de les Granotes
L’horari d’inscripció serà el
d’obertura del centre
Documentació i normativa:
- La inscripció serà en línia
i caldrà pagar 30 € per
setmana, la resta es pagarà
al centre abans de l’11 de
juny
- En cas de baixa es tornarà
el 50% de l’import sempre i
quan es faci 15 dies abans
de l’inici de l’activitat
OBSERVACIONS
1a setmana:
del 25 de juny al 2 de juliol
2a setmana:
del 5 al 9 de juliol
3a setmana:
del 12 al 16 de juliol
4a setmana:
del 19 al 23 de juliol
5a setmana:
del 26 al 30 de juliol
6a setmana:
del 30 d’agost al 3 de
setembre
7a setmana:
del 7 al 10 de setembre
Cal portar:
- Roba d’esport, calçat
còmode i esportiu, gorra,
crema solar protectora
posada a casa, material
de piscina: banyador,
xancletes i casquet de
bany, esmorzar i ampolla
d’aigua petita
- Cada infant tindrà la seva
samarreta

INSCRIPCIONS
Dies: del 24 de maig a l’11
de juny
MÉS INFORMACIÓ
CEM Sot de les Granotes
c. Francesc Macià, 15 Sant Celoni / Tel. 93 848 69 13
santceloni@uesports.cat
https://www.instagram.com/clubseurofitness/
https://www.facebook.com/EurofitnessSantCeloni

13
13

Club
Bàsquet
Sant
Celoni
Aquest any tornem al Pavelló
11 de Setembre, un pavelló
renovat a prop de la natura
per fer moltes activitats a l’aire
lliure.
T’oferim un casal lúdic,
multiesportiu i multiaventura
perquè els nens i les nenes
gaudeixin de l’estiu practicant
esports i activitats de lleure.
Els monitors de l’equip tenen
bagatge en casals i garanteixen un bon ambient per fer
amics i divertir-se al màxim.
Les activitats estaran adaptades a totes les edats i es
tindran en compte totes les
normes Covid-19 per un bon
i segur funcionament.

CALENDARI
Del 28 de juny al 30 de juliol
CASAL MATÍ
Horari: 9 - 13 h
Preus:
- 75 € / per setmana
- 340 € / casal sencer
CASAL TARDA
Horari: 15 - 17 h
Preus:
- 6 € / dia esporàdic
- 25 € / per setmana
Menjaddor
Horari: 13 - 15 h
Preus:
- 8 € / dia esporàdic
- 35 € / per setmana
INSCRIPCIONS
Dies: A partir del 24 de maig
per casal sencer o mínim 4
setmanes.
A partir del 26 de maig per
setmanes soltes

Lloc i horari d’atenció:
Via web a:
www.basquetsantceloni.com,
Pestanya casal d’estiu 2021
Presencial:
Pavelló Municipal d’Esports,
26 i 27 de maig de 17.30 a
18.30 h
Documentació que
cal portar:
- Fotocòpia de la targeta
sanitària

5 - 16 anys
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MÉS INFORMACIÓ
Club Bàsquet Sant Celoni
Passeig dels Esports, s/n
casalestiucbsc@gmail.com
Tel. 617 600 656 Xavi López (Tardes)

- Fotocòpia del carnet de
vacunes
- Full autorització per
sortides i drets d’imatge (en
trobareu si feu inscripció
presencial, també a la web)
- Aquesta documentació
caldrà escanejar-la i
enviar-la a:
casalestiucbsc@gmail.com
OBSERVACIONS
- Les famílies podran deixar
i recollir els seus fills un
quart d’hora abans de
començar, a les 8.45 h i
recollir-los a les 13.15 h en
casos necessaris
- Programació i informació
setmanal a les famílies via
grup de whatssap del casal
- En cas de pluja en un
dia puntual, l’activitat
programada podrà ser
suspesa
- Les activitats i setmanes
estan subjectes a un mínim
de participants
- Totes les sortides i activitats
estan incloses en el preu,
excepte els desplaçaments
amb bus
- Reunió informativa: Dijous
20 de maig a les 19 h en
línea, trobareu el link per
la reunió al web: www.
basquetsantceloni.com
pestanya CASAL 2021
Places limitades, per ordre
d’inscripció-pagament
PROGRAMACIÓ ESPECIAL
PER ALS NOIS I NOIES DE
13 A 16 ANYS

Club
Esportiu
la Batllòria

Aquest estiu hem preparat un
casal engrescador, divertit i
molt programat junt amb el
Club Pàdel Hostalric, garantint en tot moment la seguretat de tots els infants en els
nostres espais.
Hi haurà aventures sorprenents, personatges inesperats, gimcanes marranes,
jocs, excursions, aigua i més
aigua...
Cada dia una nova aventura,
una nova sorpresa!

CALENDARI
Del 28 de juny fins
el 30 de juliol
CASAL MATÍ
Horari: 9 -13 h
Preus casal lleure esportiu:
- 30 € / setmana 		
(socis CEB o CPH)
- 35 € / per setmana
Preus casal futbol:
- 40 € / setmana 		
(socis CEB o CPH)
- 45 € / per setmana
INSCRIPCIONS

Dies: del 24 de maig fins
emplenar places

Inscripcions online a
l’enllaç: https://forms.gle/
Ka7uaLGLtZojKKWU8

Més informació:
619 976 551 Maria
o al correu 		
labatlloriacasal@gmail.com

3-17 anys

Documentació que
cal portar:
- Fotocòpia de la targeta
sanitària
- Fotocòpia del carnet de
vacunes
- Butlleta/tríptic inscripció
emplenada
- Autoritzacions sortides a
l’entorn i drets d’imatges
- Fitxa Salut / fitxa mèdica
- Declaració responsable
acreditant l’estat de salut
del participant
OBSERVACIONS
Utilitzarem les instal·lacions
següents:
- Escola Montnegre
- Camp de Futbol
- Pistes
Reunió informativa en línia:
Dia i hora per concretar

Club Esportiu La Batllòria
Camp de futbol La Batllòria
labatlloriacasal@gmail.com
Tel. 633 683 767 (Brianl) i 687 838 701 (Oriol)
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Club
Tennis
Montnegre

El nostre objectiu és que tots
ens ho passem d’allò més bé.
Us oferim un casal al mig del
parc natural del Montnegre
on es respira natura,
s’escolta la remor del bosc,
un lloc amb una ubicació
privilegiada on gaudirem de
l’entorn, farem excursions,
gimcanes i practicarem
diferents esports amb els
diversos recursos del club:
1 pista polivalent, 4 pistes de
pàdel, 3 pistes de tennis, 1
sala polivalent i piscina lúdica
de 25 metres.
Amb totes les mesures
higièniques i de seguretat
Covid-19

CALENDARI:
Del 28 juny al 30 juliol i
del 30 agost al 10 setembre
CASAL LLEURE MATÍ
Horari: 9 - 13.30 h
Preus:
- 75 € / 1 setmana
- 135 € / 2 setmanes
- 190 € / 3 setmanes
- 240 € / 4 setmanes
- 275 € / 5 setmanes
CASAL MATÍ AMB
MENJADOR
Horari: 9 - 15 h
Preus:
- 110 €/ 1 setmana
- 165 € / 2 setmanes
- 210 € / 3 setmanes
- 270 € / 4 setmanes
- 305 € / 5 setmanes
CASAL MATÍ AMB
MENJADOR I TARDA
Horari: 9 - 17 h
Preus:
- 125 €/ 1 setmana
- 190 € / 2 setmanes
- 275 € / 3 setmanes
- 345 € / 4 setmanes
- 420 € / 5 setmanes
SERVEI MENJADOR
Horari: 13.30 - 15 h
Preus:
- 7 € / dia esporàdic
SERVEI BON DIA
Horari: 8 - 9 h
Preus:
- 8 € / setmana
- 3 € / dia esporàdic
CAMPUS TECNIFICACIÓ
DE PÀDEL
Horari: 9 – 13 h

3-14 anys
5-15 anys
16

MÉS INFORMACIÓ
Club Tennis Montnegre
Ctra. Montnegre, Qm. 1,2
info@ctmontnegre.com
Tel. 630 967 367

Activitats:
Preparació física i tàctica de
pàdel i piscina
Preus:
80 € / setmana
320 € / mes
INSCRIPCIONS
Dies: del 24 de maig a l’11
de juny (fins a acabar places)
INFORMACIÓ
info@ctmontnegre.com
630 967 367
@ctmontnegre
www.ctmontnegre.com
Documentació que
cal portar:
- Full d’inscripció emplenada*
- Fotocòpia de targeta
sanitària
- Fotocòpia del carnet de
vacunació
- Full autorització de drets
d’imatge*
- Justificant de pagament
- Declaració responsable*
* Els podràs descarregar a la
web del club: 		
www.ctmontnegre.com
OBSERVACIONS
- 10 % de descompte per
socis i/o segon germà
- Transport fins al club no
inclòs
- El preu inclou assegurança
mèdica i tots els materials
necessaris per les activitats
- Cal portar calçat còmode
i esportiu, gorra, crema
solar encara que al matí
caldrà portar-la posada
de casa, material de
piscina, banyador, tovallola,
xancles i ampolla d’aigua o
cantimplora
- Places limitades

Club
Tennis
Sant
Celoni
Dis3port Kids
Edats: nascuts de l’any
2015 al 2017. (engloba els
cursos escolars de P3 a
P5).
Els més petits estaran en
contacte amb la natura i
l’aigua a través de tallers,
activitats d’aventura i esportives, piscina lúdica i
molt més!
Dis3sport Esportiu
Edats: nascuts de l’any
2014 al 2007 (engloba els
cursos escolars de 1r de
primària a 2r ESO).
Activitats esportives
individuals i d’equip,
gimcanes, tallers, btt,
sortides i aventures a la
natura, piscina lúdica i molt
més!
Aquest casal disposa de
piscina pròpia i forma part
del nostre dia a dia.

CASAL MATÍ
Calendari:
Del 28 de juny al 30 de juliol
Horari: 9 - 13.30 h
Preus:
- Socis: 65 € / No socis: 85 €
/1 setmana
- Socis: 115 € / No socis: 145 €
/ 2 setmanes
- Socis: 160 € / No socis: 200 €
/ 3 setmanes
- Socis: 200 € / No socis: 250 €
/ 4 setmanes
- Socis: 235 € / No socis: 285 €
/ 5 setmanes
*10% descompte a partir del
segon germà (excursions no
incloses)
CASAL SETEMBRE
Calendari:
Del 30 d’agost al 3 de setembre
Preus:
- Socis: 65 € / No socis: 85 €
EXCURSIONS
Excursions no confirmades
a causa de la situació de
pandèmia.
Ens atendrem a la normativa
vigent, adoptant les mesures de
seguretat requerides per evitar
riscos.
En el cas que es facin sortides:
Seran destinades a tots els
grups d’acord amb les seves
edats.
El pagament de les mateixes
no s’inclou a la inscripció i són
opcionals.
És obligatori portar la samarreta
del casal que donem la primera
setmana de casal.
SERVEI BON DIA
Horari: 8.30 - 9h
Preus:
- 3 € /dia esporàdic
- 15 € /1 setmana

4 - 14 anys

SERVEI MENJADOR
Horari: 13.30 - 15h
Preus:
- 7,50 € / dia esporàdic
- 35 € / 1 setmana
Servei de menjador a Els
Avets
INSCRIPCIONS
Dies: del 24 de maig fins
emplenar places. Les
inscripcions es registraran
mitjançant un formulari en línia
Lloc i horari d’atenció:
Informació d’inscripció
a la web: www.
clubtennissantceloni.cat
Podreu trobar l’enllaç al
formulari a la pàgina web del
club.
Per a més informació, Club
Tennis Sant Celoni, carretera
Campins 24. Pistes de tennis
de Sant Celoni.
Horari: dissabtes de 10.30 h
a 13.30 h i diumenges de
10.30 h a 13.30 h. A les
pistes de tennis, de dilluns a
divendres de 17 h a 20 h
Documents que cal portar:
- Fotocòpia de la targeta
sanitària (primer dia de
casal)
- Declaració responsable
en relació a la pandèmia
generada per la Covid-19
OBSERVACIONS
- Places limitades
Reunió informativa:
15 de maig a les 11 h per la
plataforma online meet.
Trobareu l’enllaç de la reunió
dins del document enllaçat a
continuació:
https://docs.google.com/
document/d/1iXdJpd3dw5FhdHKIZoAHI3clEo5hCVB3ZBzGd4yo/edit?usp=sharing

MÉS INFORMACIÓ
Club Tennis Sant Celoni
Carretera Campins, 24
ctsantceloni@gmail.com
www.clubtennissantceloni.cat
Tel. 658 868 420 (Iñaki Morelló)
Tel. 682 667 545 (coordinació, Dídac Purtí)
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Col.legi
La Salle
CALENDARI
Del 28 de juny al 30 de juliol
HORARI
AVENTURES MIL 2021
Els caps i quel·les de l’AEG
Erol us oferim una proposta
d’activitats d’estiu educativa
i lúdica des de P3 fins a 4t
d’ESO. Els infants podran
divertir-se i aprendre dins
d’un context interrelacional
amb altres infants i adults
mitjançant el desenvolupament d’activitats que giraran
al voltant d’un eix d’animació
per tal de potenciar el seu
progrés personal.
Algunes activitats es realitzaran dins del recinte escolar i
altres fora d’aquest.
Diferents activitats: jocs,
tallers, descobertes, sortides
amb bici, sortides al riu, visites culturals.
Dos dies de piscina a la setmana (inclòs en el preu)
Possibilitat de dinar dins
l’horari del casal.
Samarreta del casal de regal.
Es faran sortides a Can Putxet, Green Indoor, Can Turró,
Water World, etc. (preu no
inclòs).

3 - 16 anys
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9 - 14 h
Preus:
- 85 € / 1 setmana
- 160 € / 2 setmanes
- 225 € / 3 setmanes
- 290 € / 4 setmanes
- 350 € / 5 setmanes
10% descompte segons i
tercers germans
SERVEI BON DIA
Horari: 8 - 9 h

Preus:
- 12 € / 1setmana
- 4 € / dia esporàdic (cal avisar
el dia abans)

- Fotocòpia del carnet de
vacunes
- Còpia del resguard bancari
- Declaració responsable
acreditant l’estat de salut del
participant
OBSERVACIONS
- El pagament es farà pel banc
a través de transferència
- Per realitzar el servei de Bon
Dia seran necessàries un
mínim d’inscripcions
- Es realitzarà una reunió
informativa el dia 1 de juny a
les 19h de forma virtual
- Les sortides a parcs aquàtics
o altres instal·lacions
dependran de les mesures
sanitàries

INCRIPCIONS
Del 24 de maig al’11 de juny
En línia: sol.licitar el full
d’inscripció al correu
aventuresmil@gmail.com
671169798 (Edu)

Presencial: A la secretaria de la
Salle de dilluns a divendres 		
de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Documentació que
cal portar:
Fitxa d’inscripció emplenada.
- Autorització sortida del centre
i drets d’imatge
- Fotocòpia de la targeta
sanitària

MÉS INFORMACIÓ
Escola La Salle
C. Campins, 59
santceloni@lasalle.cat / aventuresmil@gmail.com
Tel 93 867 02 65 / 671 169 798 (Edu)

Escola
Cor de 		
Maria

CAMPUS DE ROBÒTICA
Mini Campus Tecnològic (de
3 a 5 anys). Alternaran activitats multimèdia amb activitats
de construcció o de treball
de l’enginy. Volem despertar
i enfortir l’interès cap a l’enginyeria, la ciència i la tecnologia, creant una atmosfera
d’aprenentatge col·laboratiu,
amè que incentivi la curiositat i
l’experimentació. Experimentaran les bases de la programació primerenca. Desmuntant i
muntant aprendran conceptes
com el moviment, la força i
l’equilibri.
Campus Tecnològic (de 6 a
17 anys). En aquest campus,
realitzarem activitats i projectes
de caràcter tecnològic i multimèdia. Les activitats es divideixen en diferents tallers que
s’aniran alternant durant els
diversos dies de campus:
- Robòtica Educativa: els
participants s’introduiran en el
món de la robòtica, muntant i
programant el seu propi robot.
Treballaran de manera creativa
amb diverses plataformes com
Lego®Wedo®, Lego®Mindstorms®, Makeblock per primària o Vex Robotics per als més
grans i amb experiència.
- Creació de videojocs:
Aprendran a dissenyar i programar un videojoc des de
l’aspecte més artístic i narratiu
fins a la programació. Scratch
3.0, Kodu, Makecode Arcade,
entre altres.

5-15
3 - 17
anys
anys
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- Maker Lab: és un espai de creació i col·laboració, on posarem
a disposició impressores 3D i
plaques elèctriques, per crear
tot allò inimaginable, com per
exemple, un sistema d’alarma
domòtica, creació d’un braç robòtic, petits jocs, entre d’altres.
2 torns quinzenals:
pots escollir tots els torns que
vulguis, només un torn o tots
dos torns
- Del 5 de juliol al 16 de juliol
- Del 19 de juliol al 30 de juliol
Màxim 24 alumnes per torn

CALENDARI
Del 28 de juny al 30 de Juliol
Horari: 9 - 13 h

CALENDARI
Del 28 de juny al 30 de Juliol
Horari: 9 - 13 h
Preu: 150 € per torn (15 dies)

OBSERVACIONS

INSCRIPCIONS
La plaça es reservarà
a través de la web:
www.innovateducacio.cat
Un cop comprada la vostra
plaça, rebreu un formulari per
correu electrònic per facilitar les
dades del vostre fill/a
Per qualsevol dubte:
972 204 615		
info@innovateducacio.cat

Servei acollida:
Acollida (voluntària i gratuïta) de
8.30 a 9 h i de 13 a 13.30 h
INSCRIPCIONS
La plaça es reservarà a través
d’una sol·licitud al correu
electrònic: santceloni@kidsandus.
es o bé trucant al telèfon 646 521
702 (Andrea)

- Les activitats es realitzen a
l’escola, i estan obertes tant a
alumnes propis com de fora
- Totes les inscripcions es
realitzaran directament a
l’empresa que ofereix de la
forma que s’ha indicat en
cada cas.
- Totes les activitats segueixen
les mesures de seguretat i
higiene anti Covid-19
PREUS

Una setmana
85 €
80 € (2n germà, preu 		
per alumne)
SUMMER FUN WEEKS by
Dues setmanes
Kids$Us Sant Celoni (de 3 anys 165 €
a 12 anys)
155 € (2n germà, preu 		
per alumne)
Les Summer Fun Weeks són
setmanes organitzades per
Tres setmanes
Kids&Us Sant Celoni basat en
215 €
la immersió lingüística 100% en 205 € (2n germà, preu 		
anglès (Storytime, Arts&Crafts,
per alumne)
Water games…). Aquesta proQuatre setmanes
posta educativa permet que els 325 €
nens i nenes aprenguin sense
315 € (2n germà, preu 		
adonar-se’n, mentre gaudeixen. per alumne)
Temari: Arabian Nights, Secret
Cinc setmanes
Agents, Circus, Around the Wor- 400 €
ld, Toys.
375 € (2n germà, preu 		
per alumne)

MÉS INFORMACIÓ
Escola Cor de Maria
Avinguda Verge del Puig, 3
www.cordemariasantceloni.cat
cordemaria@cordemariasantceloni.cat
Tel. 93 867 03 98
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Escola
L’Avet Roig
CALENDARI
Del 28 de juny al 30 de juliol
CASAL MATÍ
CASAL D’ESTIU
3 a 9 anys (P3 a 4t)
A l’Avet Roig et proposem un
casal d’estiu ple d’activitats,
sortides, tallers i aventures,
on l’esport i la diversió estan
més que garantits. Cada
setmana realitzarem una temàtica diferent: una aventura
pirata, unes olimpíades, circ,
la màquina del temps, els
Indis i l’acadèmia d’agents
secrets.
CASAL JOVE
10 a 16 anys (5è d’EP a 4t
d’ESO)
Pels més joves combinarem
el reforç educatiu amb les
activitats més lúdiques i esportives; anirem a la piscina,
jugarem a tenis, pàdel, farem
gimcanes divertides i sortides
plenes d’aventura.
No et quedis a casa,
t’esperem!!!

3 - 9 anys
10 - 16 anys
20
20

- Aquesta documentació caldrà
enviar-la a casal@avetroig.com
- Trobareu els documents
necessaris a www.avetroig.com

Horari: 9 - 14 h

OBSERVACIONS
- Programació i informació
setmanal als pares via correu
electrònic
- Grups bombolla amb un
monitor fix
- Les activitats d’estiu es
faran seguint totes les
recomanacions de prevenció
de la Covid-19 establertes per
la Generalitat de Catalunya

SERVEI BON DIA

El preu inclou:
- Totes les activitats i sortides
dins l’horari.
- Assegurança del Casal
- Una samarreta per participant
- Fruita variada cada dia a mig
matí

Preus:
- 55 € / 1 setmana (casal
d’estiu)
- 62 € / 1 setmana (casal jove)
Descomptes:
- 5% el 2n germà
- 5% 3 setmanes o més
Acumulables fins a 15%

Horari: 8 - 9 h

Preus:
- 12 € / setmana
- 3 € / dia esporàdic
INCRIPCIONS

Reunió informativa virtual:
Dijous 20 de maig:
*A les 18 h Casal d’estiu, enllaç
Lloc i horari d’atenció:
de la reunió (casal fins a 4t de
En línia: www.avetroig.com
primària)
Presencial: A l’escola de 17.30
*A
les 19 h Casal jove, enllaç
a 18 h, els dies 1 i 8 de juny
de la reunió (casal de 5è a 4t
Documentació que cal portar: d’ESO)
- Full d’inscripció
- Fotocòpia de targeta sanitària
- Fotocòpia del carnet de
vacunació
- Full d’autorització de drets
d’imatge i sortides
- Justificant de pagament
- Declaració responsable
acreditant l’estat de salut del
participant
A partir del 24 de maig fins a
l’11 de juny

MÉS INFORMACIÓ
Escola L’Avet Roig
c. Bruc, 4
www.avetroig.com
casal@avetroig.com
Tel 669 803 733 Belén Rubiella

Futbol
Club
Sant Celoni

Campus de Tecnificació
futbolística
T’oferim un campus de futbol
adaptat a la “nova normalitat”, ens adaptem sense
perdre l’essència i el nostre
segell.
Com l’any passat oferim un
mixt entre futbol i activitats
alternatives.
Oferim millorar la tècnica/tàctica individual, i si és possible
aspectes col·lectius del futbol
mitjançant el mètode de treball FOOTMET.
A més a més, prepara’t per
riure, concursar, divertir-te
i gaudir amb els teus companys i companyes.
Practicarem altres esports,
farem excursions, sortides
amb BTT, anirem a la piscina
i participarem en xerrades
significatives.

DIRECCIÓ
Raül Casado i monitors
titulats
- Llicenciat en CAFE
- Màster en Educació
Secundaria
- Entrenador de 3r nivell
- Projecte Bolívia 2022
- Federació Xinesa Futbol
- Coordinador General FC
Sant Celoni
CALENDARI
Del 28 de juny al 30 de juliol

INSCRIPCIONS
Dies: a partir del
24 de maig
info@fcsantceloni.cat
654 367 194 Raül (contactar
primer via whatsaap)
Documentació
que cal portar:
- Fotocòpia de la targeta
sanitària
- Fotocòpia del carnet de
vacunes

CASAL MATÍ
Horari: 9 - 13 h
Preus:
- 80 € setmana / 1 - 2
setmanes (Opció A)
- 75 € setmana / 3 - 4
setmanes (Opció B)
- 70 € setmana / 5 setmanes
(Opció C)

A més a més, si la situació
covid ho permet, realitzarem
COLONIES!!

5-15
6 - 14
anys
anys
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MÉS INFORMACIÓ
Club Futbol Sant Celoni
Avinguda Catalunya, 14
info@fcsantceloni.cat
Tel. 654 367 194 (Raül)
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Ajuts per
a les activitats
d’estiu 2021

22

Documentació social i/o econòmica a
aportar segons les causes específiques
(original i fotocòpia)
- Pressupost de l’activitat demanada
- DNI/NIF/NIE/Passaport de tots els
2. Acceptar les condicions d’accés
membres de la unitat familiar
al programa d’ajuts
Si no en disposen:
3. Facilitar la documentació necessària
Certificat de naixement o Llibre de família
per tal de poder valorar la situació
- Extractes bancaris dels últims 12 mesos
socioeconòmica familiar
- En cas de representació legal i/o aco4. L’import de l’ajut mai serà superior a
lliment de menor, bé sigui beneficiari o
l’import total de la quota de l’activitat
no de l’ajut, documentació acreditativa
d’aquest fet
5. El període de sol·licitud de l’ajut serà
- En cas de separació legal o divorci:
del 24 al 27 de maig
Resolució judicial o Conveni regulador
6. La sol·licitud de l’ajut s’ha de fer amb el
En cas d’inclompliment de l’obligació del
model establert
pagament de la pensió d’aliments:
La denúncia de l’incompliment
7. No es pot modificar l’activitat ni les setmanes per la que s’ha sol·licitat l’ajut
- En cas de separació amb règim de custò8. Cal fer una pre inscripció que inclogui el dia compartida, només es valorarà l’ajut
durant el període que tingui la guarda el
preu del casal escollit a partir del 24 de
progenitor el sol·licitant de l’ajut
maig i un cop coneguda la resolució de
l’ajut per activitats d’estiu, s’ha de formalitzar la inscripció a l’escola o entitat Criteris econòmics per establir la
quantia de l’ajut
on es realitzi l’activitat
La persona sol·licitant d’ajuts autoritzarà
9. L’ajut es pot demanar per 5 setmanes
a l’Ajuntament de Sant Celoni a sol·licitar
com a màxim (del 28 de juny al 30 de
al Consorci d’Administració Oberta de Cajuliol) i en torn de matí
talunya i de l’Agència Tributària les dades
10. L’ajut no inclou serveis extres: bon dia, de caràcter tributari i/o social necessàries
per al reconeixement, seguiment i control
menjador, excursions ni acampades.
de la sol·licitud de prestació. Aquestes són
Cal inscripció prèvia al casal i no es
les que es tindran en compte a efectes del
podrà canviar la modalitat de casal ni
càlcul econòmic.
les setmanes
L’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC),
11. L’Ajuntament es reserva el dret de
establert anualment a la Llei de pressuposdemanar la informació necessària per
tos Generals de la Generalitat de Cataluncomprovar els fets declarats en la
ya, determina la capacitat econòmica dels
sol·licitud de l’ajut social per activitats
sol·licitants. L’IRSC, per a l’any 2020 és el
d’estiu
següent:
Requisits per accedir als ajuts
1. Participar en una de les activitats que
organitzen les entitats del municipi de
la Guia d’activitats d’estiu 2021

Documentació a aportar amb la
sol.licitud d’ajut d’activitats d’estiu
La sol·licitud d’ajut social s’ha de presentar
degudament emplenada i signada per tots
els membres de la unitat familiar

Situació Econòmica de la
unitat de convivència
respecte IRSC

Percentatge d’ajut
sol·licitat
atorgable

Ingressos inferiors a 1,7 IRSC

100%

Ingressos entre 1,7 IRSC
i 2,2 IRSC

70%

Període de sol·licituds: del 24 al 27 de maig

Presencial: a Àrea de Comunitat (plaça Josep Alfaras, 6)
Més Informació: 93 864 12 12 / comunitat@santceloni.cat
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www.santceloni.cat/guiaactivitatsestiu

