Casal lúdic esportiu 2017
Descobreix amb

OLÈRDOLA 2017
El Consell Esportiu de l’Alt Penedès i l’Ajuntament
d’Olèrdola us presenten el CASAL D’ESTIU D’OLÈRDOLA
2017 una proposta lúdica, esportiva i educativa. Farem
activitats variades: tallers, esports, excursions, sortides,
piscina... amb activitats adaptades a cada grup d’edat.
EUREKA! És una nena de 10 anys simpàtica i divertida
de dues cues panotxes... el que més la caracteritza és la
seva gran imaginació... amb ella i cinc científics viatjarem
al món de l’Astronomia, l’Art, el Moviment, l’Evolució i el
Mar... Eureka ha vingut per fer-nos passar un GRAN CASAL
D’ESTIU!

TRES CASALS UN SOL PROJECTE
Tornem a proposar de fer el casal d’estiu en dues escoles del
municipi (Circell i Rossend Montané) i un casal per a joves,
en un sol projecte educatiu. És a dir, les activitats seran les
mateixes, i durant el casal es trobaran en alguna de les activitats plantejades de manera conjunta: piscina, excursions
(cine, llla Fantasía, gimcana, etc.) Cada nen/a pot escollir
l’escola on fer el casal!

ESTIU JOVE
Tornem a oferir un estiu per als joves de 1r a 4t d’ESO on
farem un munt d’activitats molt diverses i molt “canyeres”;
esports, intercanvis amb d’altres casals de joves de
la comarca, sortides a la platja, curses d’ orientació,
excursions, travesses, setmana jove i la sortida jove!

REQUISITS

Olèrdola

Del 26 de JUNY
Al 28 de JULIOL

Perquè es puguin dur a terme els extres del casal són necessaris els següents mínims:
• Menjador en cadascuna de les escoles i cada setmana:
10 mínim Si el servei de menjador només es pot oferir
en una de les escoles es donarà la possibilitat de fer el
canvi d’escola.
• Servei d’acollida en cada escola: 10 mínim
• Excursions: 15 mínim en tot el casal
• lnscripcions al casal per setmana a cada escola: 20
mínim
• Casal jove: 15 joves mínim fixes per setmana, si no és
així s’oferirà la possibilitat que formin part del grup de
grans del casal (6è)

DATES DEL CASAL
•
•
•
•
•

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.

• Casal Jove del 26 de juny al 21 de juliol
(de 9h a 14h).
Amb el següent horari:
• Acollida: 7:45h a 9:00h.
• Casal d’Estiu: 9:00h a 14:00h.
• Menjador: 14:00h a 16:00h.

INSCRIPCIONS
Us podeu inscriure de diferents maneres del 17 de
maig al 16 de juny de 2017 (ambdós inclosos):
•

Al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta,
dilluns de 17h a 20h

•

Al Centre Cívic La Xarxa de Moja dimarts de
17h a 20h

•

A les oficines del Consell Esportiu (Vilafranca)
de dilluns a dijous de 9:30h a 13:30h i de 16h
a 19h
divendres de 9:30h a 13:30h.

•

Per via e-mail amb aquest formulari digital,
enviant-lo al correu electrònic mgirona@jespe.org

REUNIÓ INFORMATIVA
•

El 13 de juny al Centre Cívic Gatzara de St.
Pere Molanta.

•

A les 19:30h Casal i a les 20:30h Joves.

PREUS

FITXA D’INSCRIPCIÓ

Marcar amb una X la resposta. Mínim 20 participants:
1a setmana: 26 juny - 30 juny (45€)

Nom i cognoms (nen/nena):

2a setmana: 3 juliol - 7 julio[ (45€)
3a setmana: 10 juliol - 14 juliol (45€)
4a setmana: 17 juliol - 21 juliol (45€)
5a setmana: 24 juliol - 28 juliol (45€)
Mínim 10 participants		
Servei d’acollida (2€/dia)

Núm. dies
X

Curs actual (2016/17):
Lloc on farà el casal:
Escola Circell
Sap nedar:

Escola Rossend Montané
Joves (Escola Circell)

Si

No

Observacions (al·lèrgies, medicacions...):

Servei de menjador (4€/dia) X
amb carmanyola

EXCURSIONS
1ra setmana: de 3r a 6è : Sortida en Bicicleta (0€)
2a setmana: Excursió al cinema (8€)
3a setmana: Excursió esportiva a Vilafranca (7€)
4a setmana, de 3r a 6è : Macroacampada a Font- Rubí ( 8€)
4a setmana, de P3 a 2n : Nit l’escola ( 0€)
5a setmana: de P3 a 2n : Excursió al Cosmo Caixa (15€)
5a setmana: de 3r a 6è: Excursió a Illa Fantasia (22€)
Excursions Estiu jove (preu a definir segons participants)

TOTAL		 €

IMPORTANT
Per a formalitzar la inscripció s’ha d’entregar:
•

El full d’inscripció omplert

•

El resguard de pagament del banc indicant el nom del
nen/a i el municipi

•

La targeta sanitària del nen/a

INGRESAR AL COMPTE CORRENT
BANC SABADELL ES08 0081 1712 9500 0102 6211
Cal especificar el nom del nen/a

Nom i cognoms (mare/pare/tutor):
DNI:
Adreça:
Codi Postal / Població:
/
Telèfons de contacte:
Correu electrònic:

Passatge de l’Esport núm.1
(Pavelló de la Gamba)
De Dilluns a Dijous
de 9:30h a 13:30h i de 16:00h a19:30h
Divendres de 9:30h a 13:30h
Telèfon: 93 817 37 36
www.jespe.org
jespe@jespe.org
facebook.com/consellesportiu.altpenedes

Autoritza les comunicacions electròniques

Signatura / Nom complet de la persona responsable:

Escola Circell de Moja
Escola Rossend Montané
de Sant Pere Molanta

Data:
Autoritza l’assisténcia al Casal d’Estiu 2017 (a les 3 escoles organitzadores) i que la imatge del nen/a pugui aparéixer en fotografies corresponents a les activitats del Casal publicades en espais públics.

Ajuntament
d’Òlerdola

