IMPORTANT
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
Regidoria d’Esports, Benestar Social i
Infància i Joventut
Casal d’Estiu
Organitza: Unitat d’Infància
Casa Lila
T 972 825 605
casalila@platjadaro.com
Espais Familiars d’Estiu
Organitza: Benestar Social
T 655 567 684
espaisfamiliars@platjadaro.com
Casal Esportiu
Organitza: Unitat d’Esports
T 972 816 769
esports@platjadaro.com
Casal Jovestiu
Casal Tecnològic
Organitza: Unitat de Joventut
T 972 825 463
joventut@platjadaro.coma

La realització dels casals dependrà de
l’evolució del Covid19 i de les mesures
establertes en les diferents fases de
desconfinament
L’organització i les activitats estaran
condicionades per les restriccions i
normatives a causa del Covid-19, amb
l’objectiu de garantir les condicions
necessàries per a la protecció de la salut
dels infants i la de la comunitat.
S’implementaran les següents mesures:
Grups reduïts
Mantenir distància física de seguretat
Rentat de mans sistemàtic
Utilització de mascareta quan no es pugui
mantenir la distància física
Comprovació i registre de l’estat de salut
dels infants i personal
Aforament limitat en les instal·lacions
Calendari vacunal actualitzat

Més informació
Casal d’Estiu
casalestiu@platjadaro.com · T 972 825 605
Casal Esportiu
esports@platjadaro.com · T 972 816 769
Casal Jovestiu i Tecnològic
joventut@platjadaro.com · T 972 825 463
Espais familiars
espaisfamiliars@platjadaro.com · T 655 567 684

Preinscripcions i sol·licituds de subvencions
(places limitades)

Puntuació segons bases reguladores
per a l’adjudicació de places

Dates preinscripcions i sol·licituds en línia

Només es valoraran les
s’acreditin documentalment

De l’1 al 10 de juny
Casal d’Estiu · casalestiu@platjadaro.com
Casal Esportiu · esports@platjadaro.com
Casal Jovestiu i Tecnològic · joventut@platjadaro.com

circumstàncies

Activitats lleure · Estiu 2020
que

• 30 punts: infants i joves empadronats al municipi
abans del 14 de març de 2020 (inclòs)
• 25 punts: infants i joves empadronats al municipi a
partir del 15 de març de 2020

Preinscripcions i sol·licituds de
subvencions presencials amb cita prèvia

• 12 punts : pare, mare o tutor/a o un dels dos (en
cas de famílies monoparentals) hagin de treballar
presencialment a la mateixa franja horària.

Cal demanar cita prèvia
Del 8 al 10 de juny
Palau d’Esports i Congressos · Platja d’Aro

• 10 punts: pare, mare o tutor/a o un dels dos (en cas
de famílies monoparentals) hagin de teletreballar a
la mateixa franja horària.

Casal Estiu · T 972 825 605
Casal Esportiu · T 972 816 769
Casal Jovestiu i Tecnològic · T 972 825 463
Preinscripcions i sol·licituds de
subvencions en línia
Cal descarregar la inscripció i la sol·licitud de
subvenció (si s’escau) a http://ciutada.platjadaro.com
i enviar-la omplerta juntament amb la documentació
requerida escanejada al correu electrònic del casal
corresponent.
Podeu consultar les bases de les subvencions per
a famílies empadronades al municipi amb infants
matriculats als casals d’estiu municipals i les bases
reguladores dels Casals d’Estiu a:
http://ciutada.platjadaro.com/seu-electronica

Casal Estiu

Espais Familiars Estiu

• 3 punts: carnet família nombrosa
• 3 punts: família monoparental
• 3 punts: carnet de discapacitat
• 2 punts: feina del pare/mare o tutor/a al municipi

Casal Esportiu

• 2 punts: infants i joves matriculats en un centre
escolar del municipi
• 1 punt: pare/mare o tutor amb 2a residència al
municipi
Informació sobre els preus
S’aplicarà el descompte per a germans amb el
requisit d’estar empadronat al municipi quan aquests
coincideixin en un o diversos dels casals organitzats
per l’Ajuntament i sempre que la inscripció sigui en el
mateix període.

Casal Jovestiu

Documentació que cal adjuntar
• Targeta sanitària i carnet de vacunes del menor
• DNI, NIE o passaport de la unitat familiar
• La requerida a les bases reguladores dels Casals
d’Estiu Municipals

Casal Tecnològic

Casal d’Estiu

Espais Familiars Estiu

Casal Esportiu

Espai de lleure educatiu i de relació on a través del
joc es treballen valors, hàbits i actituds positives i
saludables.

Espai d’acompanyament i suport a famílies amb
infants de 0 a 6 anys , sessions familiars individuals
on hi trobareu un espai de joc cuidat i amorós per els
vostres fills i filles i per els pares i mares un equip
de professionals que us oferiran un acompanyament
especialitzat en la criança dels infants i les relacions
familiars.

Jocs preesportius
Bàsquet, handbol, tennis, korfbal, vòlei platja,
bàdminton, bicicleta tot terreny (BTT) i senderismeorientació

Dates
De l’1 de juliol al 4 de setembre
Dilluns-divendres
• Matí · 9-14 h
• Matí + menjador · 9-16 h
* De l’1 al 4 de setembre: Horari · 9-14 h
Només espai Pineda de Riuet · Platja d’Aro
Espais
Platja d’Aro
• Escola Els Estanys
• Escola Fanals
• Pineda de Riuet
Castell d’Aro
• Escola Vall d’Aro
• Institut Ridaura
Grups
Infants de 3 a 12 anys (nascuts 2008-2016)
Els infants estaran distribuïts amb grups reduïts
segons nova normativa a causa de la pandèmia del
Covid19
Preu mensual
•
•
•
•

Matí · 95 €
Menjador diari · 7,75 €
Menjador mensual · 140 €
Setmana setembre · 24 €

Cal demanar cita prèvia:
T 655 567 684
espaisfamiliars@platjadaro.com
Gratuït

Activitats aquàtiques
Vela, caiac, snorkel, pàdel surf i bateig subaquàtic

Casal Jovestiu (Casal d’Estiu per a joves)
Dates
De l’1 al 31 de juliol (joves de 15 i 16 anys)
De l’1 al 31 de juliol (joves de 13 i 14 anys)
Del 3 al 28 d’agost (joves de 12 a 16 anys)
Dilluns-divendres
• 9-14 h

Dates

Espais

De l’1 de juliol al 31 d’agost
Dilluns-divendres
• 9-14 h

Platja d’Aro
• Palau d’Esports i Congressos

Dates

Espais

De l’1 de juliol i al 31 d’agost
Dilluns-divendres
• 9-13 h
• 18-20 h

Platja d’Aro
• Palau d’Esports i Congressos
• Club Tennis d’Aro
• Club Nàutic Port d’Aro

Espais

Castell d’Aro
• Sala Polivalent

Platja d’Aro
• Casa Lila

S’Agaró
• Escola de Vela i Caiac Sant. Pol
Grups
Infants i joves de 8 a 15 anys (nascuts 2005-2012)
Preu
• Mensual · 150 €

Grups
Juliol · Joves de 13 i 14 anys (nascuts 2004-2008)
Agost · Joves de 12-16 anys (nascuts 2004-2008)
Activitats des del Casal de Joves
Piscina, tallers, jocs, manualitats, bicicletades,
platja. Es treballaran les habilitats socials i
personals, creant un entorn positiu i enriquidor on
es fomentaran valors com: el companyerisme, la
solidaritat, la tolerància, l’empatia o l’amistat.

Casal Tecnològic
El centre d’interés tindrà quatre pilars principals:
YouTube, Instagram, Wordpress i disseny gràfic
Dates
De l’1 al 10 de juliol
Creació de les xarxes socials i del col·lectiu jove
Del 13 al 17 de juliol
Cinema, cinefòrum i creació audiovisual
Del 20 al 24 de juliol
Periodisme, multimèdia, fotografia i audiovisual
Del 27 al 31 de juliol
Bloxels, programació i creació de videojocs
Dilluns-divendres
• 9-14 h
Espais
Castell d’Aro
• Centre Cívic Ca La Rafaela
Grups
Joves de 12 a 16 anys (nascuts del 2004-2007)

Joves de 15 i 16 anys (nascuts 2004-2005)
Curs de premonitor/a d’activitats de lleure
Els joves podran jugar un paper de suport en la
planificació i desenvolupament de les activitats
d’estiu del municipi, posant en pràctica els
coneixements que han obtingut, i alhora gaudint
d’activitats lúdiques i d’oci alternatiu
Preu
• Mensual · 95 €

Preu
• Mensual · 150 €
• Setmanal · 45 €

