Preinscripcions i sol·licituds de subvencions
del 25 d’abril al 6 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 d’Estiu Jove
Organitza: Unitat de Joventut
T 972 825 463
joventut@platjadaro.com

Les inscripcions de tots els casals municipals
es podran realitzar a qualsevol de les unitats
organitzadores i l’ordre de presentació de la
sol·licitud no afecta l’assignació de la plaça
Preinscripcions i sol·licituds en línia
En línia:
• Descarregar la inscripció, la normativa, la sol·licitud
de subvenció (si s’escau) 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
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 (8-11 h) · T 972 817 236
Av. de la Platja, 60 · Castell d’Aro
Informació d’interès

IMPORTANT
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.

Podeu consultar les bases de les subvencions per
a famílies empadronades al municipi amb infants
matriculats als casals d’estiu municipals i els criteris
d’admissió reguladors dels Casals d’Estiu:
http://ciutada.platjadaro.com
El 23 de maig s’informarà de la confirmació de la
plaça a través d’un correu electrònic

Documentació que cal adjuntar només en el cas
que hagi canviat o si és la primera inscripció
• Targeta sanitària i carnet de vacunes del menor
• DNI, NIE o passaport de la unitat familiar

Activitats lleure · Estiu 2022
Casal d’Estiu

• La requerida als criteris d’admissió i subvencions
dels Casals d’Estiu Municipals
Puntuació segons criteris d’admissió
per a l’adjudicació de places
Consultar els criteris d’admissió a
http://ciutada.platjadaro.com
Informació sobre els preus

Casal Esportiu

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.
Informació sobre beques
Consulta la informació sobre beques AQUÍ

Casal d’Estiu Jove

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 (gimcanes, sortides, jocs, tallers,
dinàmiques de grup...)
Dates
De l’1 de juliol al 31 d’agost
Dilluns-divendres
• Matí · 9-14 h
• Matí + menjador · 9-16 h
Espais

Casal Esportiu

Jocs preesportius
Bàsquet, handbol, tennis, korfbal, vòlei platja,
bàdminton, bicicleta tot terreny (BTT), skateboard,
senderisme-orientació
Activitats aquàtiques
Vela, caiac, snorkel i pàdel surf
Dates
De l’1 de juliol al 31 d’agost
Dilluns-divendres
• 9-14 h

Platja d’Aro
• Pineda de Riuet

Espais

Castell d’Aro
• Institut Ridaura

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

Grups
Infants de 3 a 12 anys (nascuts 2010-2018)
Preu mensual
• Matí · 95 €
• Menjador diari · 7,75 €
• Menjador mensual · 140 €
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Castell d’Aro
• Sala Polivalent
S’Agaró
• Escola de Vela i Caiac Sant Pol

Casal d’Estiu Jove
Espais

Casal tecnològic · 150/90 € (quinzenal)
Activitats setmanals de temàtica tecnològica.
Robòtica, creació de videojocs, disseny 3D,
creativitat i multimèdia.
7 i 8 de juliol · Acampada a la Pineda de Riuet
Joves de 15 i 16 anys (nascuts 2006-2007)
Curs premonitor/a · 95 €

De l’1 de juliol al 31 d’agost
Joves de 13 i 14 anys (nascuts 2008-2009)
Casal lleure esport · 95 €
Activitats de lleure educatiu i esportives (tennis,
pàdel, orientacions, piscina, pàdel surf, caiac,
submarinisme, escape room, piscina, platja,
acorioga, multiesports, circuits, skate park...)
7 i 8 de juliol · Acampada a la Pineda de Riuet
Joves de 16 i 17 anys (nascuts 2005-2006)
Voluntariat · Gratuït

Infants i joves de 8 a 12 anys (nascuts 2010-2014)

Voluntariat a diferents casals de gestió municipal i
altres convenis de col·laboració.
S’impartirà una formació obligatòria els dies 28, 29 i
30 de juny a la Pineda de Riuet (Platja d’Aro)

• Mensual · 150 €

De l’1 al 31 de juliol
Joves de 13 a 16 anys (nascuts 2006-2009)

Casal lleure esport:
• Palau d’Esports · Platja d’Aro
• Sala Polivalent · Castell d’Aro
• Parc de Sant Ramon · S’Agaró
Casal tecnològic
• Escola els Estanys · Platja d’Aro
Curs de premonitor/a
• Ca la Rafaela · Castell d’Aro

Grups

Preu
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Curs impartit per la Fundació Esplai de Girona,
alternant amb espais de lleure (activitats dirigides
com caiac, pàdel surf...).
7 i 8 de juliol · Acampada a la Pineda de Riuet

Joves de 15 a 17 anys (nascuts 2005-2007)
Colònies i acció comunitària · 150 €
De l’1 al 5 d’agost
Estada a la Casa de Colònies La Granja de Santa
Maria de Palau Tordera pel treball de l’emprenedoria
i de les habilitats personals i socials.
Del 9 al 30 d’agost
Participació en tallers i altres activitats dins del
municipi els dimarts i dijous d’agost

