CASALS MUNICIPALS

· Els casals van adreçats a nens i nenes, nois i noies nats entre els anys 2004 i 2014.
· 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 2009 i 2014 mentre que el Casal Esportiu Ter-Aventura va adreçat als nens i nenes, nois
i noies nats entre els anys 2004 i 2011.
· Els nens i nenes nats entre els anys 2009 i 2011 (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

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 el primer dia de Casal 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 i presentar un informe de l’escola signat pel director/a amb les dades de l’escola i una
descripció amb les necessitats educatives especials de l’infant i el suport que requereix. 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 2004 i 2007 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 preinscripcions 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 preinscripció.
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 preinscripció.
ATENCIÓ: no es formalitzarà cap inscripció (no es reservarà plaça) fins que
no es faci efectiu el pagament.

ALTRES CASALS
LLEURE

JUGUEM AMB ELS SENTITS
L’eix temàtic que es desenvoluparà serà els sentits: vista, tacte, gust, olfacte i oïda. A partir de tallers,
jocs, gimcanes i sortides a l’aire lliure es programaran activitats lúdiques per desenvolupar la temàtica
dels sentits.
Durada: del 25 de juny al 6 de juliol i del 9 al 20 de juliol
Torn de grans: 23 i 24 de juliol (exclusiu 2n torn)
Inscripcions: del 2 al 15 de maig
Lloc i hora: Ludoteca de Salt Les Bernardes, de 9 a 13 h
Públic: nens i nenes inscrits a la Ludoteca durant les activitats del curs escolar
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Generalitat de Catalunya, Departament d’afers socials, treball i famílies. Direcció General
d’Acció Cívica i Comunitària
Contacte: Ludoteca de Salt Les Bernardes tel. 972 24 52 33 - ludo.salt@gencat.cat
Més informació: de dilluns a divendres de 15 a 16.30 h. Dimarts i dijous de 9.15 a 12 h del matí. Si
cal venir fora d’aquest horari us podeu posar en contacte amb nosaltres.

CASAL DE NATURA DE LES DEVESES
DE SALT
Les Deveses de Salt són un lloc idoni, per passar-hi els matins d’estiu. Aquest és el lloc proposat per
realitzar el Casal de Natura de Salt. Els vostres fills estaran cada dia en contacte amb la natura, descobrint
quins animals s’hi amaguen i aprenent a fer de petits naturalistes. Un casal on cada dia és una sorpresa i
un descobriment, en un entorn excepcional, posant especial èmfasi en el respecte pels infants.
Durada: del 25 de juny al 13 de juliol
Inscripcions: del 8 al 22 de maig a través del web www.lacopa.cc - places limitades
Lloc i hora: Les Deveses de Salt, de 9 a 15 h
Públic: de 4 a 12 anys
Preu casal sencer: 240 € - 1 setmana: 80 €
Preu 1 dia esporàdic: 18 €/dia
Organitza: La Copa SCC
Contacte: Guillem Brunsó

Més informació:
- El dinar es porta de casa amb carmanyola
- Els infants es podran acollir al casal a partir de les 8.30 h (suplement 1 €/dia) i recollir a les 15.30 h
(suplement 1 €/dia)

CAMPUS D’ESTIU ERAM ZETA
Preu: per setmanes. A consultar al web
Organitza: ERAM Zeta
Contacte: info@eramzeta.com

- CAMPUS TECHKIDS
Si es vol viure un casal ple de somnis inoblidables, el campus Techkids és l’ideal . Casa setmana es
jugarà i s’aprendrà com funciona el cinema, els dibuixos animats, la robòtica, els videojocs, la fotografia
i la creativitat. Perquè la tecnologia també pot ser divertida.
Durada: del 25 de juny al 27 de juliol
Inscripcions: a través del web www.eramzeta.com
Lloc i hora: Escola Universitària ERAM (Factoria Cultural Coma Cros) - c/Sant Antoni, 1, de 9 a 14 h
Públic: de 6 a 12 anys amb inquietuds per la tecnologia i el món audiovisual

- CURSOS D’ESTIU TEENS
Com funciona un equip de rodatge per un videoclip? Com es pot aprendre a fer els propis dissenys?
I desxifrar els secrets de la fotografia digital? Tot això és possible amb els cursos d’estiu per teens de
l’ERAM Zeta.
Durada: del 2 al 27 de juliol
Inscripcions: a través del web www.eramzeta.com - places limitades
Lloc i hora: Escola Universitària ERAM. Factoria Cultural Coma Cros - c/Sant Antoni, 1. De 9 a 14 h
Públic: adolescents de 12 a 17 anys

ART
CASAL ARTÍSTIC D’ESTIU

Un casal pensat pels nens i nenes que els hi agrada ballar, on a més a més de divertir-se aprenent
diferents estils de dansa (clàssica, creativa, jazz musical, moderna...) aprendran a maquillar-se, i
confeccionar el vestuari per cada ball. Cada setmana aprendran una coreografia diferent.

Durada: del 2 al 20 de juliol
Inscripcions: del 9 d’abril al 15 de juny
Lloc i hora: Escola de Dansa Nou Espiral - c/ Pau Casals 2-4, de 9 a 13 h
Públic: nens i nenes de 6 a 16 anys (separats per grups d’edat)
Preu: 1 setmana: 90 € - 2 setmanes: 160 € - 3 setmanes: 225 €
Organitza: Escola de Dansa Nou Espiral
Contacte: info@nouespiral.cat - www.nouespiral.cat - tel. 972 24 29 99
WhatsApp: 629 30 21 94 , Instagram: nouespiraldansa, Facebook: Nou Espiral
Més informació: les 10 primeres inscripcions, tindran un 10% de descompte

CASALET ARTÍSTIC

Espai per a nens i nenes on estimularan les seves facultats creatives, perceptives, visuals i manuals.
Faran dibuix (manga, còmic, paisatges etc.), aprendran diferents tècniques de pintura (pastels, acrílic,
aquarel•les), faran manualitats, treballaran amb fang, jocs d’interior etc. I també seran introduïts al mon
digital, dibuixaran per ordinador amb la tauleta gràfica, Photoshop etc...
Durada: del 25 de juny fins al 31 de juliol
Inscripcions: a partir del mes de maig, presencialment o trucant al tel. 606 68 08 04
Lloc i hora: Escola d’Art Paco Morgado - c/ Francesc Macià, 63, de 9 a 13 h
Públic: de 6 a 13 anys
Preu: 1 setmana: 55 € - 2 setmanes: 99 €
Organitza: Escola d’Art Paco Morgado
Contacte: escolapacomorgado@hotmail.es
Més informació: places limitades. Grups reduïts de màxim 15 nens

JULIOL ARTÍSTIC A LA FÀBRICA JOVE

Des de La Fàbrica Jove es vol treballar l’art a través d’activitats lúdiques. Oferim un juliol ple d’activitats,
sortides i tallers perquè no et quedis a casa!
Durada: del 2 al 31 de juliol
Inscripcions: del 6 al 20 de juny
Lloc: La Fàbrica Jove - c/ Manuel de Falla, 26
Horaris:
- Dilluns, dimecres i divendres de 16.30 a 19.30 h (per a joves de 12 a 14 anys)
- Dimarts, dijous i divendres de 16.30 a 19.30 h (per a joves de 15 a 18 anys)
Preu: 10 €
Organitza: La Fàbrica Jove · fabricajove@saltjove.cat - tel. 972 24 65 76

ANGLÈS
CASALS ANGLO SCHOOL

Inscripcions: del 1 de maig al 29 de juny
Organitza: Anglo School Salt
Contacte: info@angloschool.cat - Jordi Roura o Núria Esparch - tel. 972 24 27 80

- ON STAGE... IT’S SHOW TIME!
Casalet on els nens aprendran a interactuar sobre un escenari. Explorar la seva imaginació i millorar
les habilitats comunicatives. Un casal ple d’espectacles, teatre i cinema, música i dansa, maquillatge,
disfresses...i molta diversió. IN ENGLISH...of course!
Durada: de l’1 de maig al 20 de juny
Lloc i hora: Anglo School - c/ Manuel de Falla, 30, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h
Públic: de 3 a 12 anys
Preu: 1 setmana: 60 € 2 setmanes: 110 € 3 setmanes: 155 €
4 setmanes: 200 € 5 setmanes: 250 €

- IMAGINE SUMMER
Casal d’estiu, setmanes temàtiques. Històries, música, moviment, art, cuina, sortides... immersió total
en anglès.
Durada: del 26 de juny al 31 de juliol
Lloc i hora: Anglo School Salt - c/ Manuel de falla, 30, de 8.45 a 13.15 h
Públic: de 3 a 13 anys
Preu: des de 60 €

ESPORTS
CASALS SALT GIMNÀSTIC CLUB

S’iniciaran a la gimnàstica amb entrenaments artístics tant masculins com femenins, amb activitats de
lleure com manualitats, jocs i piscina.
Organitza: Salt Gimnàstic Club
Contacte: tel. 972 23 32 39 - 659 95 48 01 - Laura Moret
Més informació: descomptes per a germans. Preus per a socis i no socis

- TOMBARELLES
Durada: del 25 de juny al 28 de juliol i del 27 d’agost al 7 de setembre
Inscripcions: a partir de 15 d’abril a la secretaria del Gimnàs Municipal de Salt
Lloc i hora: Gimnàs Municipal de Salt - c/ Miquel Martí i Pol, 5, de 9 a 13 h - de 9 a 15 h - de 9 a 17 h
*Hora de guarda de 8 a 9 h
Públic: per a nens i nenes de 3 a 12 anys
Preu: a partir de 12 €/ dia (vàries setmanes)

- PIRUETES EXTERNES
Durada: del 25 al 29 de juny i del 9 al 28 de juliol i del 27 d’agost al 7 de setembre
Inscripcions: des del 15 d’abril a la secretaria del Gimnàs Municipal de Salt
Lloc i hora: Gimnàs Municipal de Salt, c/ Miquel Martí i Pol, 5, de 9 a 13 h - de 9 a 15 - de 9 a 17 h
*Hora de guarda de 8 a 9 h
Públic: de 6 a 16 anys
Preu: des de 15 €/dia (vàries setmanes)

- PIRUETES INTERNES
Durada: del 2 al 8 de juliol i del 23 al 28 de juliol (2 setmanes)
Inscripcions: des del 15 d’abril a la secretaria del Gimnàs Municipal de Salt
Lloc i hora: Gimnàs Municipal de Salt, c/ Miquel Martí i Pol, 5 del dilluns a les 11 h, al dissabte a les
13 h de cada setmana
Públic: de 6 a 16 anys
Preu: des de 450 €/setmana (grup de 4 alumnes)
Més informació: Hostalatge al hotel B&B 3 de Salt

CASAL DE TENNIS

Activitats lúdiques de tennis en grup i exercicis físics.
Durada:
- Del 25 de juny al 27 de juliol
- Del 27 d’agost al 7 de setembre
Inscripcions: obertes a partir del 23 d’abril
Lloc: Zona Esportiva de les Guixeres (darrera de la Factoria Cultural Coma Cros).
Horaris a escollir: de 9 a 13 h - de 9 a 15 h - de 9 a 17 h
Públic: de 4 a 16 anys

Preu: a partir de 95 € (segons horari)
Organitza: C.T. Salt
Contacte: Alan Abrami - tel. 615 36 43 41
Més informació: qualsevol consulta a C.T. Salt, d’11 a 19 h

CAMPUS ESPORTIU - UESPORTS SALT

Campus esportiu i lúdic on es combina el lleure, la cultura, la iniciació esportiva, les sortides, els esports
d’aventura i el coneixement de l’entorn.
Durada: del 25 de juny al 27 de juliol
Inscripcions: a partir del 2 de maig
Lloc i hora: a la recepció de la Piscina Municipal, a partir de les 9 h
Públic: per a nenes i nens entre els 3 i 14 anys
Preu: per setmanes (d’1 a 5 setmanes)
Organitza: UESPORTS Salt - Piscina Municipal
Contacte: Xavier Pifarré Abella - x.pifarre@ufec.cat
Més informació: descompte en el preu si els pares, mares o tutors/res són abonat/des

EQUITACIÓ AMB PONIS

Estades a La Crinera, a l’aire lliure, amb animals. Principalment, cavalcar i anar amb ponis.
Durada:
- Del 25 de juny al 31 de juliol
- Del 3 de setembre al 7 de setembre
Inscripcions: a partir del 12 de maig i durant la primera quinzena de juny
Lloc i hora: a La Crinera, de 9 a 14 h
Públic: de 4 a 12 anys
Preu: a consultar
Organitza: La Crinera
Contacte: Montse - tel. 626 17 91 60
Més informació: Jornada de portes obertes el 12 de maig a la mateixa entitat

TECNISALT BÀSKET

Entrenaments d’estiu per a gaudir del bàsquet. Es realitzarà iniciació en participants que no hagin jugat
mai o poc a bàsquet, i tecnificació en participants que estan jugant habitualment en equips. Es combinarà
amb piscina diària i competicions individuals i per equips. Es donarà esmorzar i berenar cada dia. Els
monitors són entrenadors del CB Salt, i es comptarà puntualment amb entrenadors convidats i alguna
visita d’algun entrenador/a i/o jugador/a d’alt nivell. Algunes activitats seran impartides en anglès.
Durada: del 25 de juny al 20 de juliol
Inscripcions: fins el 10 de juny. Les inscripcions es poden fer via c/e o presencial a les oficines del Club
Bàsquet Salt, situades al Pavelló Municipal d’Esports
Lloc i hora:
- Al Col•legi Pompeu Fabra de Salt i Piscina Municipal, de 9 a 13 h
- Al Pavelló Municipal d’Esports de Salt i Piscina Municipal de Salt, de 15 a 17 h
Públic: nois i noies nascuts/es entre el 2002 i el 2010
Preu:
- Jornada completa: 1 setmana: 45 € - 2 setmanes: 85 € - 3 setmanes: 120 € - 4 setmanes: 155 €
- Només matins: 35 €/setmana
- Només tardes: 30 €/setmana
Organitza: Club Bàsquet Salt
Contacte: tecnisaltbasket.cbsalt@gmail.com - Marc tel. 664 33 07 28 - Marta tel. 695 45 87 73
Més informació: es pot participar per setmanes, contínues o alternades.
Servei d’acollida a partir de les 8.30 h

CASAL DE BALL

Activitat orientada a tots aquells nens i nenes que vulguin aprendre a ballar. Es treballaran diferents
ritmes d’arreu del món, interpretació musical, dansa coreogràfica, ritmes urbans i moderns.
Durada: del 2 al 6 de Juliol
Inscripcions: fins el 20 de Juny
Lloc i hora: Escola de Ball Sibiem - c/Pla de Salt, 12-14 local 2, de 10 a 13 h
Públic: de 8 a 12 anys
Preu: fins al 20 de Juny: 50 € - a partir del 21 de Juny: 60 €
Organitza: Escola de Ball Sibiem
Contacte: info@sibiem.com - tel. 972 24 92 90 - WhatsApp: 665 60 16 47

Salt es viu, viu l’estiu

