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CASAL D’ESTIU 2022 

Benvolgudes famílies, 

Els ajuntaments de Vilajuïga i Pedret i Marzà, conjuntament amb el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, 

organitzem el CASAL D’ESTIU que combinarà el lleure i l’esport. 

o EDATS: Els infants que hi podran participar seran els que aquest curs 2021/2022 han cursat des de 

P3 fins a 2n d’ESO. Infants nascuts dels anys 2008 a 2018. 

o Casal de petits: de P3 a P5 (casal de lleure) 

o Casal de mitjans: de 1r a 3r (casal de lleure i esportiu) 

o Casal de grans: de 4t de Primària a 2n d’ESO (casal bàsicament esportiu) 

o MESOS: Es realitzarà durant la darrera setmana de juny, els mesos de juliol i agost i primers de 

setembre. 

o LLOC: Pavelló poliesportiu  

o ACTIVITATS: de lleure i esportives 

o HORARI: de dilluns a divendres de 09 h a 13 h, amb possibilitat de servei de menjador fins les 15h 

durant el mes de juliol. 

o OFERTA DE PLACES: 

Juliol – 40 places amb opció de menjador amb carmanyola 

Agost – 20 places sense opció de menjador 

Les admissions seran per ordre de sol·licitud. En cas que el nombre de demandes depassi l’oferta 

farem una llista d’espera per si hi ha alguna baixa a darrera hora.  

o QUOTES DEL CASAL 

Per mesos  180€  (2n o més germans o acollida familiar 
170€) 

Per mesos + monitoratge menjador 250€  

Per quinzenes  100€ (2n o més germans o acollida familiar 
95€) 

Per quinzenes + monitoratge menjador 140€  

Per cadascuna de les setmanes soltes de 
juny o agost (del 27 de juny a l’1 de juliol o 
del 29 d’agost al 2 de setembre) 

55€ (2n o més germans o acollida familiar 
50€) 

Com a quinzena la darrera de juny i la 
darrera d’agost (del 27 de juny a l’1 de juliol 
i del 29 d’agost al 2 de setembre) 

100€ (2n o més germans o acollida familiar 
95€) 
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Les quinzenes correspondran a: 

 

Juny/juliol:  darrera setmana de juny: del 27 de juny a l’1 de juliol 

    

Juliol:    1a quinzena: Del 4 al 15  

2a quinzena: Del 18 al 29  

 Agost:   1a quinzena: Del 2 al 12  

2a quinzena: Del 16 al 26 

 

 Agost/setembre: darrera setmana d’agost: del 29 d’agost al 2 de setembre 

 

o DINAR: 

Cadascú es portarà la carmanyola. Es prendran totes les mesures higiènico-sanitàries que 

marquen les normatives amb un ús totalment personalitzat. 

 

o INSCRIPCIONS: 

Del 20 al 27 de maig de 2022 

 

Telemàticament a la pàgina web del Consell Esportiu de l’Alt Empordà: 

www.cealtemporda.cat  

 

o REUNIO INFORMATIVA: 

Dimarts 7 de juny a les 18:30 h a l’Espai Jove 

 

 

 

Cordialment 

Roser Ripoll (regidora de Vilajuïga)     i      Maria Aymée Delgado (regidora de Pedret i Marzà) 

 

 

 

http://www.cealtemporda.cat/

