Preinscripcions i sol·licituds de subvencions
del 26 d’abril al 14 de maig
(places limitades)
Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
Regidoria d’Infància, Joventut i Esports
Casal d’Estiu
Organitza: Unitat d’Infància
Casal Júnior (Masia Bas) · Platja d’Aro
T 972 825 605
M 625 030 956
casalestiu@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.com

L’organització i les activitats
estaran condicionades per
les restriccions i normatives
a causa de la Covid-19, amb
l’objectiu de garantir les
condicions necessàries per
a la protecció de la salut dels
infants i la de la comunitat.

Activitats lleure · Estiu 2021

• Targeta sanitària i carnet de vacunes del menor
• DNI, NIE o passaport de la unitat familiar

Les inscripcions de tots els casals municipals
es podran realitzar a qualsevol de les unitats
organitzadores

• La requerida a les bases reguladores i subvencions
dels Casals d’Estiu Municipals

Dates preinscripcions i sol·licituds en línia

Puntuació segons bases reguladores
per a l’adjudicació de places

Casal Estiu

En línia:
• Descarregar la inscripció, la normativa, la
sol·licitud de subvenció (si s’escau) i la declaració
responsable a http://ciutada.platjadaro.com
• Omplir i enviar la instància genèrica amb tota
la informació requerida a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
Preinscripcions i sol·licituds de
subvencions presencials amb cita prèvia

Consultar les Bases Reguladores a
http://ciutada.platjadaro.com
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 Esportiu

Cal demanar cita prèvia a partir del 19 d’abril (9-14 h)
Unitat d’Infància · T 972 825 605 · M 625 030 956
Casal Júnior (Masia Bas) · Platja d’Aro
Unitat d’Esports · T 972 816 769
Unitat de Joventut · T 972 825 463
Palau d’Esports i Congressos · Platja d’Aro
Punt d’Atenció Municipal · T 972 817 236
Av. de la Platja, 60 · Castell d’Aro
Informació d’interès

IMPORTANT

Documentació que cal adjuntar

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
El 24 de maig s’informarà de la confirmació de la
plaça a través d’un correu electrònic

Casal Jovestiu

Casal d’Estiu

INSCRIPCIÓ PDF

Espai de lleure educatiu i de relació on mitjançant
el joc es treballen valors, hàbits i actituds positives i
saludables.
Dates
De l’1 de juliol al 31 d’agost
Dilluns-divendres
• Matí · 9-14 h
• Matí + menjador · 9-16 h
* Primera setmana de setembre: a determinar
Espais
Platja d’Aro
• Pineda de Riuet
Castell d’Aro
• Institut Ridaura
Altres instal·lacions municipals a concretar segons
normativa Covid-19
Grups
Infants de 3 a 12 anys (nascuts 2009-2017)
Segons nova normativa a causa de la pandèmia de
la Covid-19
Preu mensual
•
•
•
•

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

Casal Esportiu

INSCRIPCIÓ PDF

Casal Jovestiu (Casal d’Estiu per a joves)

INSCRIPCIÓ PDF

Jocs preesportius
Bàsquet, handbol, tennis, korfbal, vòlei platja,
bàdminton, bicicleta tot terreny (BTT), skateboard,
senderisme-orientació

De l’1 al 31 de juliol

De l’1 al 31 d’agost

Grup A: joves de 13 i 14 anys (nascuts 2007-2008)

Grup A: joves de 13 i 14 anys (nascuts 2007-2008)

Activitats aquàtiques
Vela, caiac, snorkel i pàdel surf

Activitats de lleure educatiu i esportives a través del
joc, la dinàmica i l’aprenentatge vivencial.

Activitats de lleure educatiu i esportives a través del
joc, la dinàmica i l’aprenentatge vivencial.

8 i 9 de juliol · Acampada

Grup B: joves de 15 a 17 anys (nascuts 2004-2006)

Grup B: joves de 13 a 16 anys (nascuts 2005-2008)

Realització d’una estada de colònies de 5 dies* pel
treball de l’emprenedoria i el treball de les habilitats
personals com socials. Participació en tallers i altres
activitats dins del municipi.

Dates
De l’1 de juliol al 31 d’agost
Dilluns-divendres
• 9-14 h
Espais
Platja d’Aro
• Palau d’Esports i Congressos
• Club Tennis d’Aro
• Club Nàutic Port d’Aro
Castell d’Aro
• Sala Polivalent
S’Agaró
• Escola de Vela i Caiac Sant Pol

Activitats quinzenals de temàtica tecnològica.
Acampada dies 8 i 9 de juliol.
Del 5 al 9 de juliol · 3D i videojoc
8 i 9 de juliol · Acampada
Del 12 al 16 de juliol · Disseny i fotografia
Del 19 al 23 de juliol · Cinema i creació audiovisual
Del 26 al 30 de juliol
Projecte lliure i exposició de projectes
Grup C: joves de 15 i 16 anys (nascuts 2005-2006)
Curs de Premonitor/a i acampada.
Pràctiques a l’Àrea de Joventut.
8 i 9 de juliol · Acampada
Grup D: joves de 16 i 17 anys (nascuts 2004-2005)
Certificat d’especialitzat en primers auxilis i agent
d’igualtat.

Grups

Grup E: joves de 16 i 17 anys (nascuts 2004-2005)

Infants i joves de 8 a 12 anys (nascuts 2009-2013)

Voluntariat a diferents casals del municipi.
(si la normativa vigent ho permet).

Preu
• Mensual · 150 €

* Casa de colònies, del 2 al 6 d’agost.
Participació dels i les joves en diferents activitats
del municipi, els dimarts i dijous d’agost.

