Benvolguts i benvolgudes,
Les activitats 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.
Actualment, estem vivint una situació excepcional que mai hem viscut
abans. En aquest context, els casals d’estiu seran un dels primers
espais educatius que reuniran el nens i nenes un altre cop. Les entitats que els organitzen estan treballant i formant-se per assumir
aquesta responsabilitat i esdevenir un espai acollidor on els infants
puguin compartir i integrar les vivències d’aquests darreres mesos.
L’acompanyament emocional esdevé, per tant, l’objectiu principal
dels casals d’estiu del 2020.
Aquesta guia és fruit del treball d’entitats, d’AMPA i escoles per
portar a terme les activitats amb el mateix rigor i la mateixa il·lusió
d’altres anys.
Les entitats han fet un esforç molt important per organitzar
aquestes activitats seguint les mesures de seguretat, protecció i
higiene que ha determinat el Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya perquè els casals d’estiu esdevinguin espais segurs per
infants, joves i personal.
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 que els vostres
infants participin d’aquestes activitats i trobin en aquests espais
d’educació en el lleure un ambient enriquidor que els ajudi a
compartir emocions, vivències, contacte amb la natura...
Aprofitem aquestes línies per agrair a les entitats el rigor i
entusiasme amb el que han treballat perquè aquests activitats
siguin possible.
Us desitgem un molt bon estiu!
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Escola
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Vilardell
SCIENCE WORLD
CHALLENGE

CAMPUS TECNOLÒGIC
MAXBOT

Els grans descobriments i
experiments científics es
compagiran amb tot tipus
d’activitats esbojarrades;
amb “l’apadrinament” del
grans divulgador científic:
El Dani Jiménez del “Dinàmiks”. El Dani ens endinsarà
en el món de la ciència divertida a través del seu taller
espectacle. També gaudirem
amb les millors activitats de
lleure, piscina, festa de l’Espuma, “Scape Street Room”,
Slime amb “Cléopâtre”, Ciència en colors amb la Festa
Holli, Sortides de Natura,
Actuacions, Circuit de cars...
Aquest estiu “Don’t Stop”!

A partir de 7 anys (2n cursat)
Veniu a conèixer el món de les
noves tecnologies, la robòtica
i la programació.
Volem incentivar i entusiasmar els infants per a
l’aprenentatge de la ciència,
tecnologia, enginyeria, Art i
matemàtiques, un programa
STEAM, utilitzant materials
versàtils i una metodologia
activa basada en projectes.
Utilitzem diferents recursos
materials i els adaptem a
cada grup d’edat treballant la
programació seqüencial per
blocs i en el cas de grups més
experimentats introduir-los
en la programació real com
Arduino, JAVA o Python.
Crearem videojocs, disseny
i impressió 3D, domòtica i
programació, electrònica amb
plaques Arduino i tot un món
robòtic per a descobrir!

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)

CALENDARI
Del 22 de Juny al 31 de Juliol
(Campus Science World
Challenge )
Del 29 de juny al 31 de juliol
(Campus tecnològic)
CASAL MATÍ
Horari: 9 - 13 h
Preus Science World
Challenge:
- 72 € / 1 setmana
- 138 € / 2 setmanes
- 207 € / 3 setmanes
- 268 € / 4 setmanes
- 325 € / 5 setmanes
- 308 € / 5 setmanes segons
germans
Preus Campus tecnològic
MaXbot:
- 105 € / 1 setmana
- 200 € / 2 setmanes
- 285 € / 3 setmanes
- 360 € / 4 setmanes
- 425 € / 5 setmanes
- 400 € / 5 setmanes segons
germans

Horari: 15 - 17 h
Preus:
- 24 € / per setmana
- 9 € / per dia esporàdic 		
(cal reserva prèvia)
SERVEI MENJADOR
Horari: 13 - 15 h
Preus:
- 44,50 € / per setmana
- 11 € / per dia esporàdic 		
(cal reserva prèvia)
SERVEI BON DIA
Horari: 8.45 - 9 h
Preus:
- 12 € / 1 setmana
- 40 € / 4 setmanes
- 45 € / 5 setmanes

Podeu adjuntar la documentació - Des de Maxbot hem creat
uns protocols de seguretat
i fotografia mitjançant fitxers
i higiene basats en el Marc
digitals un cop efectuada la
Legal establert per a l’ocasió
inscripció i se us doni accés a
facilitat per la Generalitat de
la APP i intranet privada (no és
Catalunya sense deixar de
necessari portar-ho en paper i
banda el Decret regulador de
la fotografia es pot fer amb el
les activitats d’educació en el
mòbil)
lleure en les quals participen
Presencial: a Maxbot Ctra.
menors de 18 anys (DECRET
Vella, 37-39 de Sant Celoni
267/2016, de 5 de juliol).
A partir del 2 de juny: dimarts,
dimecres i dijous de 17.30 h a
20 h
Documentació que cal portar:
- Formulari d’inscripció.
- Fotocòpia de la targeta
sanitària.
- Fotocòpia del carnet de
vacunes actualitzat.
- Fotografia tipus carnet.

OBSERVACIONS
- Reunió informativa: Reunió
Virtual mitjançant Zoom el
Dies: De l’1 al 12 de juny
dimarts 2 de juny a les 19h on
On line: www.maxbot.cat
resoldrem dubtes i explicarem
els protocols. Imprescindible
Ompliu el formulari i rebreu una
inscriure’s a través de
confirmació i les indicacions per
www.maxbot.cat
a fer el pagament. Un cop fet el
pagament i enviat el compro- Fora del període
vant, la sol·licitud és acceptada.
d’inscripcions, en cas de
Rebreu la confirmació i els codis disposar de places, no
d’accés a la vostra intranet pers’aplicarà cap descompte
sonalitzada i a la APP
ni acumulació en el preu, es
tindrà en compte el preu unitari
per setmana.
INSCRIPCIONS
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AFADIS

Associació
de famílies
amb
discapacitat
El nostre objectiu és que
tothom s’ho passi d’allò més
bé en un entorn segur que
compleix tots els protocols
i les mesures de seguretat i
higiene pel COVID-19.
Gaudirem d’activitats a l’aire
lliure i els participants podran
rebre acompanyament
psicològic.

CALENDARI
Del 29 de juny al 31 de juliol
Edats: qualsevol edat a partir
de 7 anys
ESPAI LÚDIC EDUCATIU
Horari: 9 -13 h

Preus:
- 440 € / mes soci
- 345 € / mes germans socis
- 616 € / mes no socis
INSCRIPCIONS
Dies: del 5 al 15 de juny
al 7 de juny
Lloc i horari d’atenció:
Local d’AFADIS Baix Montseny
de dilluns a divendres
de 9 a 14 h o al mòbil
660 60 99 75 / info@afadis.org
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A partir
de 10 anys

Documentació que
cal portar:
- Fitxa d’inscripció
emplenada i autoritzacions
- Fotocòpia del carnet de
vacunacions
- Fotocòpia de la targeta
sanitària
- Fotocòpia del DNI del nen/a,
pare, mare o tutor legal
- Declaració responsable de
l’estat de salut del participant
OBSERVACIONS
- Per al Casal cal portar
esmorzar equilibrat, roba
còmoda, gorra, roba de
recanvi, tovalloletes i
bolquers, si és necessari. Aforament limitat a 18 places

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

AMPA

Institut
Escola Josep
Pallerola i
Roca
Casal d’estiu
CLAQUETA I ACCIÓ
El nostre casal és una
aventura setmanal on coneixerem diferents estils de
cinema. Tindrem setmanes
al més pur estil far-west,
coneixerem els inicis de les
pel·lícules del cinema mut,
passarem una mica de por
fins a endinsar-nos al sorprenent món dels supeherois, riurem amb el cinema
de comèdia i jugarem amb
les imatges dels dibuixos
animats.
Som conscients de la
situació excepcional del
moment però volem que
els nens i nenes puguin
gaudir del seu estiu lúdic
i de diversió. Farem grups
reduïts per dur a terme
les activitats:gimGanes,
Jocs de pistes, piscines,
excursions, esmorzars a
la muntanya, bicicletades,
acampada, i molt més….!
Tot adaptat a les mesures
higienicosanitàries pertinents!!!

CALENDARI
Del 29 de juny al 31 de juliol
CASAL MATÍ
Horari: 9 - 13.30 h
- 60 € / 1 setmana
- 120 € / 2 setmanes
- 171 € / 3 setmanes
- 228 € / 4 setmanes
- 275 € / 5 setmanes
CASAL MATÍ
AMB MENJADOR
Horari: 9 - 15 h
- 91,5 € / 1 setmana
- 183 € / 2 setmanes
- 263,25 € / 3 setmanes
- 351 € / 4 setmanes
- 428,75 € / 5 setmanes
CASAL MATÍ I TARDA AMB
MENJADOR
Horari: 9 - 16.30 h
- 107,5 € / 1 setmana
- 215 € / 2 setmana:
- 305,25 € / 3 setmanes
- 407 € / 4 setmanes
- 488,75 € / 5 setmanes
SERVEI BON DIA
Horari: 8 - 9 h
Preus:
- 3 € / dia esporàdic
- 10 € / setmana
MENJADOR (cuina pròpia)
Horari: 13.30 -15 h
Preus:
- 6,80 € / dia esporàdic
CASAL SETEMBRE
CALENDARI
Del 31 d’agost al 4 de setembre
Horari: 9 - 13.30 h
- 45 € / 1 setmana
- 10 € / dia esporàdic

3 - 13 anys

INSCRIPCIONS 		
(places limitades)
Dies: de l’1 al 15 de Juny

Web: www.ampa.escolapallerola.cat/casal
En cas de dubte trucar a:
648 635 357 / Jordi
Presencial:
Lloc: AFA Institut Escola
Pallerola
Dies: 2,4 9 i 11 de juny
de 17 a 18.30 h
pallerolairoca@yahoo.es

Documentació que cal
adjuntar (on line o presencial):
- 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.
- Acampada d’una nit de P5 a
1r ESO.
- Cada setmana gaudirem d’un
dia de piscina amb totes les
mesures de seguretat.
- Farem excursions de
proximitat al voltant de
Sant Celoni.
- Samarreta i gorra del casal
d’estiu per a tots els nens i
nenes.
- Descompte per a germans
del 5%
- Cal haver cursat de P3 a 1r
ESO per poder inscriure’s al
casal.
- Cada infant haurà de dur la
seva mascareta.

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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AMPA
Institut
Escola
La Tordera
Casal Music Festival
Viurem un munt d’experiències a través de les mil i una
activitats que ens esperen
amb el Gran Festival que
es prepara a La Tordera. La
Música serà protagonista,
però no deixarem de gaudir
de grans activitats, des del
concert amb la Dàmaris Gelabert, els tallers de Dj i la festa
que ens oferirà el Dj Marvin,
el canó d’espuma que no
pari! Els Cars, les piscines,
la Festa Holli, les batucades,
sortides, actuacions i “Tic
Tacs”, Música per un “Tube”,
“Operacions Casal”, tallers
creatius adaptats a cada grup
d’edat, Sortides de Natura,
Pinta samarretes, Gimcanes
... tot i més del que pogueu
imaginar i gaudir de l’estiu
amb molta “canya”!

Esport Aventura 		
(a partir de 8 anys 3r primària cursat)
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, Tit amb
Arc, Atletisme, Trail, Aquagym, Pàdel, Tenis, Pilota Basca, Festa de l’Espuma, Dansa
Urbana, Cars, Balanz Bikes,
Natura... i molt més!!
Tot un casal per a gaudir de la
muntanya, natura i l’aire lliure
per als més aventurers. Que
res no ens aturi!

Us esperem!

3-16 anys
8
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MÉS INFORMACIÓ
MaXbot Educació
ctra. Vella, 37-39 / Sant Celoni
Tel. 93 510 3365 (consultes i dubtes)
693 101 710 (Whats App)

CALENDARI
Del 22 de juny al 31 de juliol
CASAL MATÍ
Horari: 9 - 13 h
Preus:
- 72 € / 1 setmana
- 123,8 € / 2 setmanes
- 192,8 € / 3 setmanes
- 244 € / 4 setmanes
- 287,75 € / 5 setmanes
- 270,5 € / 5 setmanes
segons germans
CASAL TARDA
Horari: 15 - 17 h
Preus:
- 24 € / per setmana
- 9 € / per dia esporàdic
(cal reserva prèvia)
SERVEI MENJADOR
Horari: 13 - 15 h
Preus:
- 44,50 € / per setmana
- 11 € / per dia esporàdic
(cal reserva prèvia)

SERVEI BON DIA
Horari: 8.45 - 9 h
Preus:
- 12 € / 1 setmana
- 40 € / 4 setmanes
- 45 € / 5 setmanes
INSCRIPCIONS

Dies: De l’1 al 12 de juny

On line: www.maxbot.cat
Ompliu 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 la APP.
Podeu adjuntar la documentació i fotografia mitjançant fitxers digitals un cop efectuada
la inscripció i se us doni accés
a la APP i intranet privada
(no és necessari portar-ho en
paper i la fotografia es pot fer
amb el mòbil)
Presencial: a Maxbot Ctra.
Vella, 37-39 de Sant Celoni
A partir del 2 de juny: dimarts,
dimecres i dijous de 17.30 h
a 20 h

Documentació que
cal portar:
- Formulari d’inscripció.
- Fotocòpia de la targeta
sanitària.
- Fotocòpia del carnet de
vacunes actualitzat.
- Fotografia tipus carnet.
OBSERVACIONS
- Reunió informativa: Reunió
Virtual mitjançant Zoom
el dimarts 3 de juny a les
19 h on resoldrem dubtes
i explicarem els protocols.
Imprescindible inscriure’s a
través de www.maxbot.cat
- 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.
- Des de Maxbot hem creat
uns protocols de seguretat
i higiene basats en el
Marc Legal establert per
a l’ocasió facilitat per la
Generalitat de Catalunya
sense deixar de banda el
Decret regulador de les
activitats d’educació en el
lleure en les quals participen
menors de 18 (DECRET
267/2016, de 5 de juliol).
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Associació
de creatius
plàstics
Jorca
Activitat especial per a tots
Investiguem amb diferents
tècniques pictòriques i de
decoració sobre ceràmica
(bombolles de sabó, plantilles
i engalbes,cordes tenyides...).
Casal de tarda per als més
creatius (de 6 a 13 anys) en
anglès
T’oferim un estiu ple d’imaginació i creativitat al voltant de
la ceràmica . Descobrirem el
modelat i el torn el torn, creant i transformant objectes; la
pintura per donar color a tot
el nostre imaginari i, el dibuix,
per donar forma a tots els
nostres projectes. Aprenem el
vocabulari específic en anglès
i ens iniciem en la conversa.
Es fomentarà tant el treball
en equip com individual, així
com els valors de respecte i
diàleg. Els grups seran reduïts (5-8 alumnes) i es garanteix un tracte individualitzat.
INICIACIÓ
Calendari: De l’1 al 28 de
juliol
Edats: 6 a 13 anys
Horari: de 17 a 19 h
Dilluns i/o dimecres i/o dijous
Intensiu: dilluns, dimecres i
dijous de 17 a 19 i dimarts i
divendres de 17.30 a 19.30 h
(de10 a 13 anys)

6-13 anys
A partir de 14 anys
10
10
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Preus:
- 2 dies / 43 €
- 3 dies / 57 €
- 4 dies / 72 €
- 6 dies / 93 €
- 8 dies / 118 €
- 10 dies / 140 €
- 12 dies / 159 €
- 14 dies / 174 €
- 16 dies / 187 €
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.
B- Perfeccionament o
especialització (si es tenen
coneixements ceràmics)
C- “DO IT YOURSELF”: porta la
teva idea i t’ajudarem a portarla a terme, del disseny a l’obra
acabada. Dins la modalitat
d’obra pictòrica, escultòrica,
objecte de decoració o objecte
d’ús.
Els grups són reduïts (5-6
alumnes per grup) i es
fomentarà la trobada d’un
llenguatge propi i, per tant,
l’acceptació de maneres de fer i
resultats diferents.
Calendari: De l’1 al 28 de juliol
Edats: a partir de 14 anys

Horari: de 15.30 a 19.30 h
(dins d’aquest horari es poden
triar les hores que convinguin)
Dimarts i/o divendres
- 2 hores GRUP1 de 15,30 a
17,30 i GRUP 2 DE 17,30 a
19,30.
- 3 hores: de 16 a 19h
Preus:
- 43 € / 4 h
- 65 € / 6 h
- 75 € / 8 h

- 97 € / 12 h
- 123 € / 16 h
- 146 € / 20 h
- 166 € / 24 h
- 182 € / 28 h
- 195 € / 32 h
- 211 € / 40 h
INSCRIPCIONS
Dies: De l’1 de juny
fins emplenar places

Lloc i horari d’atenció:
- Al taller de l’escola de
ceràmica Jorca, de dimarts
a divendres de 15.30 a 20.30
h (demanar hora per correu
electrònic)
Documentació
que cal portar:
- Fotocòpia de la targeta
sanitària.
- Carnet de vacunes.
- 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 talleri
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
per professor).
- Obligatori l’ús de mascareta.

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

Club
Bàsquet
Sant
Celoni
Després de l’èxit dels últims
tres anys, aquest any tornem
amb més ganes que mai.
T’oferim un casal de lleure,
perquè els nens i les nenes
gaudeixin de l’estiu practicant noves activitats.
Aquest casal serà especial
per tots nosaltres, les activitats, els grups de nens, les
mesures de seguretat e higiene,... tot serà adaptat però
sempre amb l’objectiu de
passar-ho d’allò més bé.
Per poder fer el casal haurem
d’estar en Fase 3 per aquest
motiu hem decidit començar
el casal el dia 29 de Juny
per estar segurs de que hem
entrat a la fase 3 i ho tenim
tot apunt.
Aquest any moltes de les activitats les farem a l’aire lliure
per ajudar emocionalment a
superar tota l’època de confinament.
Aquest any no podem fer els
entrenaments de bàsquet a
primera hora del matí però si
anirem a pistes de bàsquet
municipals a fer KO’s, jugar
el 21, i altres jocs individuals
amb pilota. Recordeu que
el pavelló d’esports 11 de
setembre estarà en obres i el
casal serà a la pista coberta
de l’hoquei (interior del camp
de futbol).

4 - 16 anys

CALENDARI
De l’1 de juny fins
emplenar places
CASAL MATÍ (possibilitat
extensió a tarda)
Horari: 9 - 13 h
Preus:
- 75 € per setmana
1, 2 o 3 setmanes
- 65 € per setmana 4 o 5
setmanes
- 315 € casal sencer
Oferim servei de dinar de
13:00h – 15:00h (Amb mínim
de 5 nens inscrits al servei)
Possibilitat de casal de
15:00h – 17:00h amb
HOWDY*
INSCRIPCIONS
Dies: del 29 de juny al
31 de juliol

Lloc i horari d’atenció:
Via web a:
www.basquetsantceloni.com,
Pestanya casal d’estiu 2020
Presencial:
Pavelló Municipal d’Esports,
3 i 4 de juny de 17.30 a 19 h
a la porta del pavelló (costat
tennis)
Documentació que
cal portar:
- Fotocòpia de la targeta
sanitària
- Fotocòpia del carnet de
vacunes
- Resguard de l’ingrés
bancari
- Full autoritzacions per
sortides i drets d’imatge
- Declaració responsable
acreditant l’estat de salut
del participant
- Aquesta documentació
caldrà escanejar-la i
enviar-la a:
casalestiucbsc@gmail.com

OBSERVACIONS
- Les entrades dels nens
al casal hauran de ser
esglaonades i per diferents
accessos, us informarem.
- Programació setmanal als
pares 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.
Places limitades!
PROGRAMACIÓ ESPECIAL
PER ALS NOIS I NOIES DE
13 A 16 ANYS (màxim 10
participants)
*HOWDY CASAL DE 15:00 A
17:00H (Més informació a la
reunió informativa del casal).
A Howdy! tenim una manera
diferent d’aprendre l’anglès i
aquest estiu també la volem
compartir amb vosaltres.
Farem jocs de taula i
simulació, veurem sèries
plegats i les comentarem,
cantarem i parlarem, tot en
anglès, així quan sigueu a
la NBA podreu atendre les
entrevistes dels mitjans amb
facilitat.
Per rebre informació de
horaris,preus,dubtes,...
podeu escriure un mail a:
howdysc@outlook.com

MÉS INFORMACIÓ
Club Bàsquet Sant Celoni
Passeig dels Esports, s/n
casalestiucbsc@gmail.com
Tel. 617 600 656 Xavi López (Tardes)
11
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Club
Esportiu
la Batllòria

Aquest estiu hem preparat un
casal engrescador, divertit i
molt programat junt amb el
Club Pàdel Hostalric, garantint en tots 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 22 de juny fins
el 31 de juliol
CASAL MATÍ
Horari: 9 -13 h
Preus:
- 40 € / setmana
- 36 € / per setmana
(socis CEB o CPH)
INSCRIPCIONS

Dies: de l’1 de juny fins
emplenar places

Documentació que cal portar:
- Fotocòpia de la targeta
sanitària.
- Fotocòpia del carnet de
vacunes.
Documentació que caldrà
complementar:
- Butlleta/tríptic inscripció.
- Autoritzacions sortides a
l’entorn i drets d’imatges.
- Fitxa Salut / fitxa mèdica.
- Declaració responsable
acreditant l’estat de salut del
participant.

Inscripcions online a l’enllaç:
OBSERVACIONS
https://n9.cl/tkxo
- Utilitzarem les instal·lacions
Més informació:
següents:
633 68 37 67 Brian
• Escola Montnegre
687 83 87 01 Oriol
(menjador, pati i sala de
o al correu 		
psico)
labatlloriacasal@gmail.com
• Camp de Futbol
• Pistes
Reunió informativa:
Dia i hora per concretar
(canal via online)

3-7 anys
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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
- Grups reduïts i garantint
distàncies mínimes
- Rentat de mans i gel
hidroalcohòlic
- Desinfecció dels materials 		
i dels espais utilitzats
- Control de temperatura 		
a l’entrada
- Mascaretes en cas
necessari

CALENDARI:
Del 29 de juny al 28 d’agost
CASAL 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: Gratuït
MENJADOR
Horari: 14 - 15.30 h
Preu: 9,45 € / dia esporàdic
*Preus per setmana i mes (5
setmanes juliol i 4 setmanes
agost)

5-15
3-14
anys
anys

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

INSCRIPCIONS
Dies: A partir de l’1 de juny
fins emplenar places
INFORMACIÓ
info@ctmontnegre.com
655949509 - 630967367
@ctmontnegre
DOCUMENTACIÓ QUE CAL
ENVIAR
- Full d’inscripció emplenada*
- Fotocòpia de targeta
sanitària
- Fotocòpia del carnet de
vacunació
- Full autorització de drets
d’imatge*
- Justificant de pagament
- Declaració responsable
acreditant l’estat de salut
del participant
* Els podràs descarregar a la
web del club: 		
www.ctmontnegre.com
OBSERVACIONS
- Samarreta exclusiva de
regal.
- 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.
- El servei de menjador és
amb cuina pròpia.
- El club es reserva el dret
de no dur a terme el casal
d’Agost i no hi ha suficient
demanda.
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Club
Tennis
Sant
Celoni

CASAL MATÍ
Calendari:
Del 29 de juny al 14 d’agost
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 €
ACTIVITATS
/ 3 setmanes
Es faran activitats, principal- - Socis: 200 € / No socis: 250 €
ment a l’aire lliure, esportives
/ 4 setmanes
com BTT i tennis, creatives,
- Socis: 235 € / No socis: 285 €
emocionals... tenint en comp/ 5 setmanes
te les mesures sanitàries
Socis:
265 € / No socis: 325 €
que estableix el protocol de
/ 6 setmanes
la Generalitat. A més a més,
disposem de piscina PRÒPIA - Socis: 295 € / No socis: 365 €
/ 7 setmanes
i forma part del nostre dia a
*10%
descompte a partir del
dia.
segon germà (excursions no
incloses)
EXCURSIONS
Aquest any, a causa de la
situació excepcional no es té
previst fer excursions i tampoc acampades. No obstant
això, si la situació canvia
podríem proposar alguna activitat en format excursió més
endavant, sempre essent
recomanable però no obligatòria, és a dir, tenint l’opció
de casal habitual.

SETMANES
- 1a setmana: 29/06 al 03/07
- 2a setmana: 06/07 al 10/07
- 3a setmana: 13/07 al 17/07
- 4a setmana: 20/07 al 24/07
- 5a setmana: 27/07 al 31/07
- 6a setmana: 03/08 al 07/08
- 7a setmana: 10/08 al 14/08

PRIORITATS D’INSCRIPCIÓ
- Ser soci/a del club.
- Haver participat al casal
Dis3port 2019 (si és
nascut el 2016 ser germà/
na d’un infant que hi hagi
participat).
- Fer mínim 3 setmanes de
casal.
INSCRIPCIONS
Dies: de l’1 de juny fins
acabar places (places
limitades)

Lloc i horari d’atenció:
Informació d’inscripció
a la web: www.
clubtennissantceloni.cat
Documents que cal portar:
- Fotocòpia de la targeta
sanitària (primer dia de
casal).
- El full de declaració
responsable firmat que
us facilitarem per correu
electrònic (primer dia de
casal).
- Un cop feta la inscripció
cal presentar el llibre de
vacunes actualitzat per
correu o presencial (ja
informarem la forma de
fer-ho).

SERVEI BON DIA
Horari: 8.30 - 9h
Preus:
- 3 € /dia esporàdic
- 15 € /1 setmana
SERVEI MENJADOR
Horari: 13.30 - 15h
Preus:
- 6 € / dia esporàdic
- 30 € / 1 setmana
Servei de menjador a Els Avets

4 - 14 anys
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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, Albert i Marta)

Col.legi
La Salle
CALENDARI
Del 22 de juny al 31 de juliol
HORARI
9 - 14 h
8 - 9 h Servei Bon Dia
Els caps i quel·les de l’AEG
Erol us oferim una proposta
d’activitat 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.

Preus Casal:
- 55 € / setmana
- 250 € / mensual
- 235 € / mensual per germans

Algunes activitats es realitzaran dins del recinte escolar i
altres fora d’aquest.

INCRIPCIONS
De l’1 de juny fins emplenar
places
Degut a l’excepcionalitat de
la situació les inscripcions
d’enguany es faran en línia
Inscripcions online a l’enllaç
https://n9.cl/jzr43
Més informació 608751728
Clara / 671169798 Edu

- Diferents activitats: jocs,
tallers, descobertes, sortides amb bici, sortides al
riu, visites culturals...
- Piscina dos dies a la setmana
- Cada setmana es faran activitats especials a la natura

3 - 16 anys
6 - 16 anys

SERVEI BON DIA

Preus:
- 11 € / setmana
- 9 € / mensuals
(més d’una setmana)
- 4 € / dia esporàdic

- Còpia del resguard bancari.
- Declaració responsable
acreditant l’estat de salut del
participant.
OBSERVACIONS
- El full d’inscripció s’enviarà
virtualment.
- 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 a concreter.
- Les sortides a la piscina està
subjecta l’evolució de les
mesures sanitaries.

Documentació que
cal portar:
- Fitxa d’inscripció emplenada.
- Autorització sortida del centre
i drets d’imatge.
- Fotocòpia de la targeta
sanitària.
- Fotocòpia del carnet de
vacunacions.

MÉS INFORMACIÓ
Escola La Salle
C. Campins, 59
santceloni@lasalle.cat
Tel 93 867 02 65
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Futbol
Club
Sant Celoni

Campus de Tecnificació
futbolística
T’oferim un campus de tecnificació de futbol, per millorar
les teves capacitats tècniques i tàctiques o iniciar-te
en aquest esport acompanyat
i assessorat per tècnics qualificats a partir del mètode
d’entrenament FOOTMET.
El mètode FOOTMET és un
mètode integral que treballa
l’aspecte tècnic, tàctic, condicional i mental, encarat a
les diferents etapes d’aprenentatge (iniciació, perfeccionament i rendiment)
Direcció: Raúl Casado i monitors titulats
- Llicenciat en INEF
- En trenador 2n nivell
- Projecte Bolívia 2022
- AFCA (Bolívia)
- Federació Xinesa Futbol
- Escola FC Barcelona
- Coordinador General FC
Sant Celoni

5-15
6 - 14
anys
anys
16
16

Hi haurà més que futbol. Prepara’t per riure, concursar,
divertir-te i gaudir amb els teus
companys i companyes, en
un ambient lúdic ple de sorpreses. Excursions, piscina,
aigua, jocs, campionats i diferents activitats et faran viure
moment inoblidables.

CALENDARI
Del 29 de juny al 31 de juliol
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)

INSCRIPCIONS
Dies: a partir del
26 de maig

Lloc i horari d’atenció:
Al despatx del Futbol club
Sant Celoni, de dilluns a
divendres de 18 a 20 h

Documentació
que cal portar:
- Inscripció i fitxa mèdica
emplenada.
- Fotocòpia de la targeta
sanitària.
- Fotocòpia del carnet de
vacunes.
- Full autorització per a
sortides i drets d’imatge.
OBSERVACIONS
- Places limitades!
- Reunió informativa a
concretar.

MÉS INFORMACIÓ
Club Futbol Sant Celoni
Avinguda Catalunya, 14 Sant Celoni
info@fcsantceloni.cat
Tel. 617 170 629 / 677 236 826
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Ajuts per a les activitats d’estiu 2020
Requisits per accedir als ajuts:

13. En cas que no es compleixin els
requisits de concessió de l’ajut durant la
1. Participar en una de les activitats que
vigència del mateix, la sol·licitant perdrà
organitzen les entitats del municipi de la
el dret a rebre ajut, acordant-se la baixa
Guia d’activitats d’estiu 2020
i la revocació del mateix
2. Acceptar les condicions d’accés
al programa d’ajuts
3. Facilitar la documentació i/o formació
necessària per tal de poder valorar la
situació socioeconòmica familiar
4. Estar al corrent de les obligacions tributàries per rebre subvencions públiques
5. L’import de l’ajut mai serà superior a
l’import total de la quota de l’activitat
becada
6. El període de sol·licitud de l’ajut serà
de l’1 al 15 de juny. No s’acceptaran
sol·licituds fora de termini

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
Documentació social i/o econòmica a
aportar segons les causes específiques
(original i fotocòpia)
- Autorització de tots els membres de
la unitat de convivència a l’Administració
Oberta de Catalunya i a l’Agència
tributària

7. La sol·licitud de l’ajut s’ha de fer amb el - DNI/NIF/NIE de tots els membres de la
model establert
unitat familiar. Si no en disposen certificat
de naixement o llibre de família
8. No es pot modificar l’activitat ni les set- Rebut de lloguer o de préstec hipotecari
manes per la que s’ha sol·licitat l’ajut
actual (darrer rebut pagat)
9. La publicació de la resolució dels ajuts - En cas de representació legal i/o acoes farà a través del web de l’Ajuntament lliment de menor, bé sigui beneficiari o
www.santceloni.cat a partir del 25 de
no de l’ajut, documentació acreditativa
juny
d’aquest fet
10. Cal fer una pre inscripció a partir de l’1
de juny i un cop coneguda la resolució
de l’ajut per activitats d’estiu, s’ha de
formalitzar la inscripció a l’escola o
entitat on es realitzi l’activitat.

- En cas de separació legal o divorci, la
resolució judicial o conveni regulador
- En cas d’inclompliment de l’obligació
del pagament de la pensió d’aliments, la
denúncia de l’incompliment

- En cas de separació amb règim de custò11. Es pot demanar l’ajut per a totes les
dia compartida, es sol.licitarà l’autoritzaactivitats d’estiu que s’ofereixen, exció del pare, mare o tutor legal per accedir
cepte pel servei de bon dia, menjador,
a les dades de caràcter tributari
excursions i acampades no incloses en
el preu
- En cas que tots els membres de la unitat
de convivència estiguin a l’atur, el certifi12. L’Ajuntament es reserva el dret de
cat SEPE
demanar la informació necessària per
comprovar els fets declarats en la
sol·licitud de l’ajut social per activitats
d’estiu
Tramitació de l’ajut a:
www.santceloni.cat/seuelectronica > Més tràmits i gestions > Afers socials
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Criteris econòmics per establir la quantia de l’ajut
El sol·licitant o la sol·licitant d’ajuts autoritzaren a l’Ajuntament de Sant Celoni a sol·licitar al
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i de l’Agència Tributària les dades de caràcter
tributari i/o social necessàries per al reconeixement, seguiment i control de la sol·licitud de
prestació. Aquestes són les que es tindran en compte a efectes del càlcul econòmic.
L’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC), establert anualment a la Llei de pressupostos
Generals de la Generalitat de Catalunya, determina la capacitat econòmica dels sol·licitants.
L’IRSC, per a l’any 2020 és el següent:
Composició Unitat de Convivència

Situació econòmica (IRSC)

Un membre

569,12 €

Dos membres

739,86 €

Tres membres

910,59 €

Quatre membres

1.081,33 €

Cinc membres

1.252,06 €

Sis membres o més

1.422,80 €

La puntuació econòmica es determinarà segons la fórmula i la taula següent:
IRSC: ingressos de tots els membres de la unitat familiar – lloguer
(fins un màxim de 569,12 €) o hipoteca (fins un màxim de 853,68 €)

Composició Unitat
de Convivència

IRSC 2020

Situació econòmica segons l’IRSC
30% de l’ajut

50% de l’ajut

60% de l’ajut

Ingressos entre el
100% i el 66,6% de
l’IRSC

Ingressos entre el
66,6% i el 33,3% de
l’IRSC

Ingressos inferiors
al 33,3% de l’IRSC

Un membre

569,12 €

De 569,12 €
a 379,04 €

De 379,03 €
a 189,52 €

De 189,51 € a 0 €

Dos membres

739,86 €

De 739,86 €
a 492,75 €

De 492,74 €
a 246,38 €

De 246,37 € a 0 €

Tres membres

910,59 €

De 910,59 €
a 606,46 €

De 606,45 €
a 303,23 €

De 303,22 € a 0 €

Quatre membres

1.081,33 €

De 1.081,33 €
a 720,17 €

De 720,16 €
a 360,09 €

De 360,08 € a 0 €

Cinc membres

1.252,06 €

De 1.252,06 €
a 833,88 €

De 833,87 €
a 416,94 €

De 416,93 € a 0 €

Sis membres o més

1.422,80 €

De 1.422,80 €
a 947,59 €

De 947,58 €
a 473,80 €

De 473,79 € a 0 €
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www.santceloni.cat/guiaactivitatsestiu

