
Com fer la inscripció? 
Us heu d’adreçar a l’Ajuntament del Catllar, amb la 

següent documentació:  

1.  Full d’inscripció (els podreu trobar a 

l’ajuntament i a la pàgina web del CET. 

2. Fotocòpia de la targeta sanitària del infant. 

3. Fitxa mèdica (si s’escau, en cas de patir alguna 

malaltia remarcable). 

4. Resguard de pagament  al número de compte 

de Catalunya Caixa núm.: 

2013-3056-06-0200527477 

Al CONCEPTE cal indicar el NOM I COGNOMS  

del infant. 

--------------------------------------------- 

Què passa si pago més setmanes de les que 

assistirà el meu fill/a al Casal? 

Primer de tot, heu d’assegurar-vos bé de les setmanes 

que teniu pensades i després fer el pagament, ja que 

en cap cas es retornaran els 

diners. 

Data límit d’inscripció del primer torn 
fins el 20 de juny de 2013  

i cada dijous anterior al següent torn. 

INSCRIPCIONS 

PLACES LIMITADES!!! 

Ajuntament  

del Catllar  

INFORMACIÓ 



Casal d’estiu: 
esport i lleure 

El Catllar 2013 

Els Casals d’estiu van adreçats a tots aquells/es 

nens i nenes que estiguin escolaritzats a P3 i fins a 

6é de primària (2001 al 2009) en el propi municipi 

o en d’altres. 

Activitats 

Les activitats es duran a terme del 25 de juny al 16 

d’agost al  Parc de la Torre d’en Guiu de 9 a 13h, de 

dilluns a divendres, i es distribuiran setmanalment (8 

torns). 

De 8 a 9 h. hi haurà servei d’acollida.  

També hi haurà servei de menjador de 13 a 15 hores. 

Es programaran activitats esportives, de lleu-

re, lúdiques i Aquàtiques , desenvolupant jocs 

i activitats esportives, tallers, gimcanes, repre-

sentacions, activitats rítmiques i balls,  jocs de 

cooperació,  jocs psicomotors, jocs didàctics, 

etc., tot al voltant de diferents temàtiques 

setmanals, engrescadores per als més petits. 

 

L’equip de monitors està compost per moni-

tors de lleure. 

Què han de dur els nens/es al Casal d’estiu? 

Pels dies de cada dia:  

• Roba i calçat còmodes • Banyador 

• Esmorzar (entrepà, fruita,...) • Tovallola 

• Protecció solar • Xancletes 

• Una gorra • Gorra de bany 

• Aigua  

Horaris i preus de les activitats 

Horari: L’horari serà de 9 a 13 hores, amb possi-

bilitat d’acollida (8 a 9 hores). 

Cost: Els preu de l’activitat és de 49,00€  per par-

ticipant i setmana , i de 44,00€ per germà (43 € i 

39 € per germà, respectivament, si es disposa 

d’abonament de la piscina). 

El cost per persona i setmana d’acollida és de 

12,00€. 

Servei de menjador i monitoreig: de 13 a 15 ho-

res, amb un preu de 54,00€ per persona. 

Setmanes programades: 

1a. Del 25 al 28 de juny. 

2a. De l’1 al 5 de juliol 

3a. Del 8 al 12 de juliol 

4a. Del 15 al 19 de juliol 

5a. Del 22 al 26 de juliol 

6a. Del 29 de juliol a l’2 d’agost 

7a. Del 5 al 9 d’agost 

8a. Del 12 al 16 d’agost 

 
Preu per setmanaPreu per setmanaPreu per setmanaPreu per setmana    

1r nen1r nen1r nen1r nen    2n nen, 3r nen,...2n nen, 3r nen,...2n nen, 3r nen,...2n nen, 3r nen,...    

Bloc matí (9 a 13h.)Bloc matí (9 a 13h.)Bloc matí (9 a 13h.)Bloc matí (9 a 13h.)    49 € /43 € 44 € / 39 € 

Acollida (8 a 9h)Acollida (8 a 9h)Acollida (8 a 9h)Acollida (8 a 9h)    12 €  

Menjador (13 a 15h)Menjador (13 a 15h)Menjador (13 a 15h)Menjador (13 a 15h)    54 €  

Destinataris 

Ajuntament  

del Catllar  


