ESPAIS_

PREUS_

El Casal de Lleure està organitzat per l’entitat AEIG XOTS del municipi. És una
activitat de temps lliure infantil i juvenil conduïda per monitors/es titulats/des,
amb un projecte pedagògic que prioritza l’educació en els valors individuals i
comunitaris tot recuperant les accions de descoberta del patrimoni, entorn i
la gent que ens envolta. Aquest any el Casal es portarà a terme a l’Escola Ruiz
Amado.

a) Un mes mitja jornada (Matins – 4 hores)

El Casal Esportiu és un Casal multiesportiu conduït per professionals de
l’esport, que combina la pràctica dels esports més tradicionals (bàsquet,
handbol, bàdminton…) amb esports nàutics i activitats a l’aire lliure. El Casal
esportiu té com a punt de trobada el Pavelló Municipal d’Esports.

c) Un mes jornada sencera (6 hores)

HORARIS_
Casal Esportiu: De 1r de primària a 2n d’ESO. Juliol i agost (Matí)
Matí de 8.45 a 13.15 h
Menjador de 13.15 a 15 h
Acollida matinal de 8 a 8.45 h (mínim de 5 inscrits)
Casal de Lleure: De P3 a 6è de primària. Juliol i agost.
Matí de 9 a 13 h
Tarda de 15 a 17 h
Menjador de 13 a 15 h
Acollida matinal de 8 a 9 h (mínim de 5 inscrits)

INSCRIPCIONS_
Les inscripcions es podran fer TELEMÀTICAMENT amb certificat digital
seguint les indicacions que trobareu a la pàgina web castello.cat, o bé de
forma PRESENCIAL reservant hora per CITA PRÈVIA a les oficines de l’OMAC
també a través de la web o trucant al telèfon 972 250 426

Empadronats: 123 € / No empadronats: 156 €
b) Un mes mitja jornada (tardes – 2 hores)
Empadronats: 62 € / No empadronats: 82 €

Empadronats: 162 € / No empadronats 217 €
d) Una quinzena (natural) mitja jornada (matins – 4 hores)
Empadronats: 70 € / No empadronats: 90 €
e) Una quinzena (natural) mitja jornada (tardes – 2 hores)
Empadronats: 35 € / No empadronats: 45 €
f) Una quinzena (natural) jornada sencera (6 hores)
Empadronats: 105 € / No empadronats: 125 €
Acollida matinal: 25 € al mes o 4 € al dia
SERVEI DE MENJADOR CASAL D’ESTIU
a) 1 mes (menú + monitoratge) 126 €
b) 1 dia esporàdic (menú + monitoratge) 6,80 €
CASALET DE JUNY (última setmana)
CASALET DE SETEMBRE (1a. setmana)
Empadronats: 45 € / No empadronats: 60 €

BONIFICACIONS_
Per formalitzar la inscripció caldrà entregar:
- Fitxa d’inscripció omplerta (que trobareu a la pàgina web castello.cat)
- Fotocòpia de la targeta sanitària.
- Fotocòpia del document d’identitat o llibre de família.

Una vegada entregada tota la documentació rebreu per correu electrònic la carta de pagament,
tindreu fins el 4 de juny per fer la transferència i formalitzar així la inscripció.

- En cas d’haver-hi més d’un germà inscrit al casal de lleure i esportiu s’aplicarà
una bonificació del 20% per cada un (excepte el primer).
- Participants de famílies nombroses i famílies monoparentals 20%.
- Els i les participants amb certificat de reconeixement de discapacitat una
bonificació del 20%.
- El menjador i el servei d’acollida queda exclòs de la bonificació.
- La bonificació només serà acumulable en el cas de participants amb
reconeixement de discapacitat.
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INSCRIPCIONS OBERTES DEL 4 AL 16 DE MAIG

Inscripcions telemàtiques i reserva de cita prèvia a l’OMAC
a través de www.castello.cat

CASAL DE LLEURE

CASAL ESPORTIU

Juliol i agost

Juliol i agost

EDATS
De P3 a 6è de primària

EDATS
De 1r de primària a 2n d’ESO

LLOC
Escola Ruiz Amado

LLOC
Pavelló Municipal d’Esports

REUNIÓ INFORMATIVA
Dijous 5 de maig a les 20 h
Convent de St. Clara

REUNIÓ INFORMATIVA
Dimarts 10 de maig a les 20 h
a la Sala Gòtica

Aquest estiu 2022, tot i que la COVID 19 ha baixat
la seva intensitat, els casals esportius i de lleure es
desenvoluparan amb totes les recomanacions
que dicta el Procicat i diferents documents que
aconsellen la Direcció General de Joventut i la
Secretaria General de l’Esport i que fixen criteris
generals que aplicarem a l’hora de desenvolupar
totes les accions d’educació en el lleure i les
activitats esportives.

ORGANITZA

