CASALS
MUNICIPALS
D’ESTIU
SALT 2017

· Els casals van adreçats a nens i nenes, nois i noies nats entre els anys 2003 i 2013.
· En funció de l’edat dels participants s’han programat dos casals amb activitats i objectius diferenciats: el
Casal de Lleure i el Casal Esportiu Ter-Aventura. El Casal de Lleure va adreçat a nens i nenes nats entre els
anys 2008 i 2013 mentre que el Casal Esportiu Ter-Aventura va adreçat als nens i nenes, nois i noies nats
entre els anys 2003 i 2010.
· Els nens i nenes nats entre els anys 2008 i 2010 (1er, 2on i 3er de primària) poden escollir participar al
Casal Esportiu o al Casal de Lleure.

CONTINGUTS DELS CASALS

Casal de Lleure: jocs en totes les seves modalitats, cançons, danses, manualitats, sortides a
llocs d’interès del municipi i piscina, tot dinamitzat en relació a un eix d’animació.

Casal Esportiu Ter-Aventura: jocs d’iniciació esportiva, esports d’equip, esports
individuals, piscina, piragüisme, orientació, coneixement de Salt, del seu territori i del seu entorn natural.

DESCOMPTES
10% família nombrosa general
20% família nombrosa especial
El dia de la inscripció cal portar l’original i còpia del carnet de família nombrosa.

ESTRUCTURACIÓ DELS GRUPS
Els grups es faran per franges d’edat. Cada grup estarà format per una màxim de 20 infants, i el número
de monitors/es per infants anirà en funció del decret 267/2016 de 5 de juliol.

LLOC DE L’ACTIVITAT:

Casal de Lleure: l’Escola del Pla (torns juny - juliol) i el Pavelló Municipal d’Esports (agost setembre) serà el punt de trobada, recollida i base de la major part de les activitats. La piscina municipal a
l’aire lliure i d’altres instal·lacions esportives municipals s’utilitzaran com a instal·lacions complementàries.
Els dinars es serviran al menjador de l'Escola del Pla.
Casal Esportiu Ter-Aventura: El Pavelló Municipal d’Esports serà el punt de trobada,
recollida i base de la major part de les activitats. La piscina municipal a l’aire lliure, altres instal·lacions
esportives municipals així com l’entorn natural en el Parc de les Deveses i el riu Ter s’utilitzaran com a
espais complementaris. Els dinars es serviran al menjador de l'Escola del Pla.

DOCUMENTACIÓ
Dades personals actualitzades del nen/a, noi/a i dels pares, avis o tutors legals.
Per inscripcions ON-LINE caldrà fer arribar a l’organització inscripció original signada.

CONDICIONS
· Únicament podran tramitar les inscripcions els pares, avis o tutors legals dels participants als casals.
· Les inscripcions de nens o nenes amb necessitats educatives especials s’hauran de tramitar presencialment. L’organització del Casal avaluarà cada cas en funció de les característiques personals de cada infant
i en relació a les competències professionals del monitoratge del Casal.
· Dins el període d’inscripció només s’admetran les inscripcions dels nens i nenes empadronats a Salt o bé
que els seus pares, avis o tutors legals ho estiguin. Les inscripcions que no compleixin aquest requisit
passaran a la llista d’espera.
· Les baixes o els canvis de modalitat no justificats es penalitzaran amb el 25% del preu abonat.
· Prèvia comunicació, l’Ajuntament es reserva la possibilitat de suspendre els torns o les modalitats
horàries que no comptin amb un mínim de 10 inscripcions. En aquest cas es retornarà el 100% de
l'import de les inscripcions.
· Els nois i noies nats entre els anys 2003 i 2006 hauran de portar la seva pròpia bicicleta i casc.
· La simple formalització de la inscripció implica l’acceptació d’aquestes condicions així com l’autorització
per tal que la persona inscrita participi a totes les activitats programades dins els casals.

PAGAMENT

Per internet: amb targeta de crèdit en el mateix moment de tramitar les inscripcions o bé
imprimint el document d’autoliquidació, que es podrà fer efectiu a qualsevol oficina o caixer automàtic
de “La Caixa”, en un termini màxim de 5 dies des del moment en què s’hagi tramitat la inscripció.

Presencials: en formalitzar la vostra inscripció presencial us serà lliurat el document d’autoliquidació, que es podrà fer efectiu a qualsevol oficina o caixer automàtic de “La Caixa”, en un termini màxim
de 5 dies des del moment en què s’hagi tramitat la inscripció.
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TORNS / MODALITATS
1r Torn
2n Torn
3r Torn
4t Torn
5è Torn
6è Torn
7è Torn
8è Torn
9è Torn
10è Torn
11è Torn

de 8 a 9h de 9 a 13h
Acollida

del 26 al 30 de juny
del 3 al 7 de juliol
del 10 al 14 de juliol
del 17 al 21 de juliol
del 24 al 28 de juliol (25 festiu) 10,00 €
del 31 de juliol al 4 d’agost
del 7 a 11 d’agost
del 14 al 18 d’agost (15 festiu)
del 21 al 25 d’agost
del 28 d’agost al 1 de setembre
del 4 al 8 de setembre

de 9 a 15h

de 9 a 17h
amb dinar

de 9 a 13h i
de 15 a 17h

75,00 €

90,00 €

55,00 €

35,00 €

amb dinar

INSCRIPCIONS
Del 8 al 26 de maig del 2017
PER INTERNET
A www.viladesalt.cat a partir del 8 de maig a les 9 h i fins al 26 de maig

PRESENCIALS
AULA NÚM. 12 - Sala de formació del primer pis de l'Edifici Ateneu de la Factoria
Cultural Coma Cros (c/ Sant Antoni, 1)
Del 15 al 26 de maig, matins de 9 a 15 h i tardes de dilluns de 16 a 19 h

REUNIÓ INFORMATIVA

La reunió informativa, adreçada a les mares i als pares, tindrà lloc el
dimecres 7 de juny a les 20 h a l’Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros.

Salt es viu, viuSalt.cat

www.viuSalt.cat

