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Un estiu per créixer
Quan el sol comença a escalfar de valent, veu la llum la guia Activa l’estiu – la Garrotxa 2017. En la
seva dotzena edició, aquesta guia continua essent una eina imprescindible per als més joves i les seves
famílies perquè en una única publicació es poden trobar la majoria d’activitats d’estiu que s’ofereixen a
la comarca. Una publicació que, per primavera vegada, canvia de format i s’edita únicament en versió
digital, apostant així per la sostenibilitat i la millora del medi ambient.
Un any més, i amb la mateixa il·lusió compartida, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot
uneixen esforços per a què mainada i jovent puguin treure el màxim profit de l’estiu i escullin, entre un
ampli ventall d’activitats, aquella que els sembli més atractiva per poder gaudir de les seves vacances,
adquirir coneixements, valors i habilitats útils per al seu desenvolupament com a persones.
En aquesta edició, continuen tenint un gran protagonisme les activitats col·laboratives com les Brigades
d’Estiu, on els joves contribueixen a la millora dels seus respectius municipis i al benestar dels seus
ciutadans. En aquesta activitat en concret, la relació intergeneracional que s’estableix és molt enriquidora
i, en un ambient relaxat, els joves aprenen i es diverteixen.
Com sabem, la tecnologia continua acaparant l’atenció de molts joves que volen aprofitar l’estiu per
endinsar-se en aquest món fascinant. Els tallers de robòtica ofereixen noves opcions per fomentar la
creativitat i potenciar el pensament tècnic.
Natura, esports, art, cultura, ..., la publicació que us oferim està plena de possibilitats i estem segurs que
no us serà fàcil triar. Totes però, amb un fil conductor que les uneix: l’educació en el lleure i el compromís
de construir un món millor.
Aquesta guia és el resultat de l’esforç de molts professionals per aconseguir que els nostres nens i joves
es converteixin en persones compromeses, treballant especialment els valors del respecte i la tolerància.
Desitgem que, quan acabeu de llegir aquesta guia, us sentiu satisfets amb l’oferta. Estem segurs que
permetrà que el jovent de la nostra comarca passi un estiu memorable.
Ara, només cal que trieu l’activitat adequada i que passeu unes molt bones vacances d’estiu!
Josep M. Corominas
Alcalde d’Olot

Joan Espona
President del Consell Comarcal de la Garrotxa
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OBSERVACIONS:
Abans de llegir la guia, mireu-vos bé les observacions següents:

1-En

4-

aquest recull trobareu totes les activitats d’estiu
organitzades per entitats o ajuntaments de la Garrotxa que
ens han estat notificades dins el termini establert. Tot i així,
és possible que, a banda d’aquestes, hi pugui haver altres
activitats, encara que no constin en aquesta guia.

Les activitats que organitza l’Ajuntament d’Olot (Estiu Riu)
estan classificades en les categories següents: activitats per
a joves, activitats de lleure, activitats ambientals, activitats
culturals, activitats tecnològiques, activitats esportives i
activitats aquàtiques.

2-La informació de les activitats ha estat facilitada per cada 5-Després de les activitats municipals, organitzades pels
un dels seus promotors. Ni l’Ajuntament d’Olot ni el Consell
Comarcal de la Garrotxa es fan responsables de les activitats
que no organitzen.

diferents ajuntaments, hi figuren les activitats organitzades
als municipis per entitats juvenils o sense ànim de lucre.

6-Després de les activitats organitzades per entitats juvenils

3-Les activitats estan ordenades per ordre alfabètic de

o sense ànim de lucre, hi apareixen les activitats organitzades
per entitats privades. Aquest apartat s’anomena Altres
activitats i figura al final de la guia d’estiu.

municipis, tot i que les activitats de l’ajuntament d’Olot (Estiu
Riu) són les primeres que hi figuren.

TINGUEU PRESENT:
1-Les inscripcions les realitzarà cadascuna de les entitats

Les Planes d’Hostoles i Riudaura, totes les inscripcions es
faran a través d’Internet (www.garrotxajove.cat o webs dels
ajuntaments). Tot i així, del 2 al 26 de maig, a les oficines del
Servei de Joventut del Consell Comarcal i als ajuntaments se
us facilitaran aquests tràmits. Trobareu tota la informació de la
pàgina 26 a la pàgina 46 d’aquesta guia.

organitzadores dins el termini que aquestes hagin establert.

2-En el cas de les activitats organitzades per l’Ajuntament

d’Olot (Estiu Riu), totes les inscripcions es faran a través
d’Internet (http://estiuriu.olot.cat o www.olot.cat). Tot i així,
a les oficines de l’OAC de l’Ajuntament d’Olot hi haurà un
equip de persones que us facilitaran aquest tràmit del 16 al
31 de maig i de dilluns a dijous de 8.00 a 17.45 i els divendres
de 8.00 a 14.00 (excepte el dia 19 de maig, en què les oficines
de l’OAC estaran tancades). Trobareu tota la informació sobre
l’Estiu Riu de la pàgina 5 a la pàgina 25 d’aquesta guia.

4-L’organització es reserva el dret d’anul·lar les activitats
que no arribin a un mínim de participants o per altres raons
lògiques.

5-No consten en aquesta guia les particularitats de cada
activitat. Per tant, és recomanable que us poseu en contacte
amb l’entitat organitzadora per tal d’informar-vos de tots els
detalls i dels canvis d’última hora.

3-En

el cas dels casals coorganitzats entre el Consell
Comarcal de la Garrotxa i els ajuntaments de Castellfollit de la
Roca, Sant Jaume de Llierca, Sant Feliu de Pallerols, Tortellà,

33
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Activitats
Organitzades per
l’Ajuntament d’Olot

ESTIU RIU 2017

OLOT

Activitats per a joves
CASAL DE JOVES,
viu un estiu IDEAL
Aquest estiu, des de l’Ideal, espai per a joves, us tornem a
proposar un estiu diferent amb un casal pensat perquè els
joves d’Olot i comarca gaudiu de les vostres vacances amb
nosaltres. Per això hem preparat un munt d’activitats com
sortides, acampada, piscina, esports variats, reptes, sorpreses i molt més, sempre en un ambient jove, actiu, creatiu i
participatiu. De fet, encara queden un munt de coses per
decidir. La gràcia és que les proposeu vosaltres.

DIES: Del 26 de juny al 28 de juliol, inscripcions per setmanes

Volem que sigui un gran estiu en el qual vosaltres tingueu
veu i vot i les aportacions de cadascú seran molt importants.
Volem crear un grup de joves dinàmics, il·lusionats i amb
empenta que tinguin ganes de compartir bons moments i
grans experiències.

LLOC: Ideal espai per a joves
HORARI: De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30
EDATS: Nascuts els anys 2002, 2003 i 2004

Ens ho passarem bé mentre treballem en equip i gaudim
del temps lliure. No t’ho pensis i fes que aquest estiu sigui
IDEAL!

PLACES: 40
OBSERVACIONS: Reunió de pares el dimecres dia 21 de juny
a les 19.00 a l’Ideal - OJG, Plaça Clarà, 6, 2n.
PREU:
Setmanes

1
42 €

ORGANITZA:
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2
78 €

3
105 €

4
131 €

5
157 €

ESTIU RIU 2017

OLOT

Activitats per a joves
ENGRESCA’T
l’aventura d’emprendre
Vols dedicar-te a allò que més t’agrada? Et plantegem que
aprenguis amb nosaltres i un grup de companys i companyes com convertir la teva afició en un projecte emprenedor.

DIES: Del 26 de juny al 7 de juliol
LLOC: Edifici IME, Ctra. Sant Joan les Abadesses, 20,
17800 Olot.

Aprendrem, entre tots, a organitzar allò que més us agradi: un concert, una activitat per a una colla d’amics, sabrem
com ser DJ... o aquelles idees que vulgueu proposar.

EDATS: Nascuts els anys 1999, 2000, 2001
PLACES: 20
(l’activitat es realitzarà amb un mínim de 10 inscrits)

D’on surten les idees? Com es creen? Quant costen? Què
hi guanyem? On ho fem? Com ho fem? Com ho donarem a
conèixer? Ho farem de dilluns a dijous i els divendres ens
dedicarem a fer activitats diferents, ja sigui anar a la piscina, a les gorgues o a la platja...

HORARI: De 9.30 a 13.30
OBSERVACIONS: Cal portar esmorzar. Comptarem amb
monitors del lleure per dinamitzar les activitats.

A partir de les vostres propostes, d’una manera lúdica, treball en equip i coneixent casos reals, viureu com planificar i
engegar un projecte, com comunicar-lo, com fer-lo sostenible i potser, en el futur, fer-lo realitat.

PREU: 150 €
ORGANITZA:
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OLOT

Activitats per a joves
TALLER DE ROBÒTICA
amb LEGO MINDSTORMS EV3
Aquest és un bon taller per a aquells nois i noies que senten
curiositat per la robòtica. Amb Lego Mindstorms podràs
construir i programar un robot, utilitzant diferents sensors
i motors.

DIES: Dos torns: del 26 de juny al 14 de juliol
		
del 17 de juliol al 4 d’agost
LLOC: Innova Didàctic, C/ Macedònia, 1
(cantonada AV/ Sta. Coloma)

Anirem superant diferents reptes i competicions amistoses de forma divertida i engrescadora. Ep! Però no tot serà
robòtica... dedicarem dos dies a la setmana a fer diferents
sortides: Piscina Municipal, sortides a l’entorn on ens divertirem fent jocs de lleure, etc.

EDATS: Nascuts entre els anys 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007
PLACES: 20
HORARI: De 9.00 a 13.00
OBSERVACIONS: Cal portar l’esmorzar.
PREU: 155 € per cada torn

ORGANITZA:

			

COL·LABORA:
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AMB EL SUPORT DE:
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OLOT

Activitats per a joves
CREA EL TEU 3DBOT
Aquest taller t’ofereix la possibilitat de construir el teu propi robot i iniciar-te en la programació mitjançant la robòtica didàctica. És el taller perfecte per combinar la impressió 3D amb la robòtica.
• Dissenyaràs i imprimiràs el teu propi robot amb una impressora 3D.
• Aprendràs a controlar els moviments del robot, utilitzar
els sensors, detectar objectes, etc.
• Un cop assolits els conceptes bàsics, es plantejaran diversos reptes i proves que hauràs de superar amb el teu
robot.

DIES: Dos torns: del 26 de juny al 14 de juliol
		
del 17 de juliol al 4 d’agost
LLOC: Innova Didàctic, C/ Macedònia, 1,
(cantonada AV/ Sta. Coloma).
EDATS: Nascuts entre els anys 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 i
2005
PLACES: 14
HORARI: De 9.00 a 13.00

També tindrem temps per fer dues sortides setmanals: Piscina Municipal, sortides lúdiques, visita a empreses... a més
a més un cop finalitzat el taller et podràs endur el teu

OBSERVACIONS: Cal portar l’esmorzar.
PREU: 170 € per cada torn, (El preu inclou tot el material necessari per a la construcció del robot).

robot!

ORGANITZA:

COL·LABORA:
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AMB EL SUPORT DE:
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Activitats per a joves
BRIGADES JOVES
D’ESTIU

ACCIÓ JOVE IX

Activitat per a joves del municipi nascuts els anys 2001 i
2002 que s’ofereix com una alternativa formativa, lúdica i
cultural durant l’estiu. Hi ha la possibilitat de participar en
diferents serveis fent tasques de voluntariat tot aprenent a
respectar l’entorn i treballant en equip. Al final del servei,
tots els joves participants realitzaran una sortida conjunta
com a compensació.

Tens de 14 a 17 anys i aquest estiu no saps on anar o no saps
què fer?
L’Institut Municipal d’Educació i Joventut i el Parc Natural
de la Zona Volcànica de la Garrotxa hem tornat a preparar
tot un seguit de tasques en diverses zones.
Aquest any ens plantegem continuar millorant diverses zones del Parc Natural.
L’objectiu és que, com a joves, vulgueu fer aquest treball comunitari tot aprofitant el vostre temps de lleure per conèixer altres joves i ajudar a la comunitat i al medi ambient.
Treballarem de dilluns a dijous i els divendres els dedicarem a fer una activitat diferent, ja sigui anar a la piscina, a
les gorgues o a una platja. I el darrer dia...

DIES: Del 26 de juny a l’1 de setembre de 2017. Cal fer quatre
setmanes seguides dins d’aquest període. Jornada de formació
obligatòria el 26 de juny de 10.00 a 13.00
LLOC: Diversos serveis

DIES: Del 26 de juny al 21 de juliol de 2017

HORARI: De 9.00 a 13.00 (orientatiu, ja que en alguns serveis
l’horari serà de 10.00 a 14.00)

LLOC DE TROBADA: Casal dels Volcans

EDATS: Nascuts els anys 2001 i 2002

HORARI: De 9.00 a 14.00

PLACES: Limitades

EDATS: Nascuts els anys 2000, 2001, 2002 i 2003

PREU INSCRIPCIÓ: 55 €

PLACES: 12

NOTA IMPORTANT: Les inscripcions es podran fer després
d’una reunió amb tots els interessats, que es farà a l’Ideal-OJG
(plaça Clarà, 6, 2n) el divendres dia 12 de maig a les 20.00. Les
places es distribuiran el mateix dia de la reunió.

PREU INSCRIPCIÓ: 55 €

ORGANITZA:

ORGANITZA:
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Activitats per a joves
CASAL PER A INFANTS I JOVES AMB DISCAPACITAT
Espai de lleure on els infants i els joves amb discapacitat
intel·lectual i/o trastorn mental i pluridiscapacitat podran
gaudir d’un munt d’activitats adaptades a les seves necessitats, compartir i viure experiències noves. Durant el mes de
juliol i agost el grup de joves realitzarà activitats aquàtiques
i sortides, cada dimarts i cada dijous de 9:00 a 17:00.

HORARI MENJADOR: De 13.00 a 15.00
HORARI TARDES: De 15.00 a 17.00
Preus menjador: Dinar: 6,50 € / esporàdic: 6,80 €
(No inclòs en el quadre de quotes)
OBSERVACIONS: Per tal de poder fer l’activitat o utilitzar
el servei de menjador hi haurà d’haver un nombre mínim de
participants setmanals. Si alguna setmana no s’arriba al mínim,
aquella setmana s’anul·larà.

DIES: Del 26 de juny a l’1 de setembre. Inscripció per setmanes.
LLOC: Instal·lacions d’Integra, a les Fonts.
EDATS: Nascuts entre el 1985 i el 2013
PLACES: 25

Els participants es dividiran en grups tenint en compte les seves
necessitats i capacitats.

HORARI MATINS: De 9.00 a 13.00 (Servei d’acollida de 8.00 a
9.00: 6 € per dia, no inclòs en el quadre de quotes)

L’acollida i el servei de menjador es pagarà a la mateixa entitat.

PREU CASAL INFANTS (3-12 anys)
Setmanes
1
2
3
Matí
47 €
84 €
110 €
Tarda
23 €
42 €
55 €

5
162 €
80 €

6
188 €
93 €

7
214 €
107 €

8
240 €
120 €

9
266 €
132 €

10
292 €
148 €

PREU CASAL INFANTS + TRANSPORT (3 a 12 anys)
Setmanes
1
2
3
4
5
Matí
62 €
99 €
125 €
151 €
177 €
Tarda
38 €
57 €
70 €
83 €
95 €

6
203 €
108 €

7
229 €
122 €

8
255 €
135 €

9
281 €
147 €

10
307 €
163 €

PREU CASAL JOVES (a partir de 12 anys)
Setmanes
1
2
3
4
Matí
67 €
104 €
130 €
156 €
Tarda
23 €
42 €
55 €
68 €

5
182 €
80 €

6
208 €
93 €

7
234 €
107 €

8
260 €
120 €

9
286 €
132 €

10
312 €
148 €

PREU CASAL JOVES + TRANSPORT (a partir de 12 anys)
Setmanes
1
2
3
4
5
Matí
82 €
119 €
145 €
171 €
197 €
Tarda
38 €
57 €
70 €
83 €
95 €

6
223 €
108 €

7
249 €
122 €

8
275 €
135 €

9
301 €
147 €

10
327 €
163 €

ORGANITZA: 				

4
136 €
68 €

AMB EL SUPORT DE:
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Activitats de lleure
ESPLAI PER A PETITS
MALAGRIDA
Activitat dirigida als més menuts de la casa, als que han
acabat P2, P3, P4 i P5. L’objectiu de l’activitat és millorar
l’autonomia personal dels infants, conèixer l’entorn proper
d’Olot, potenciar la creativitat i la imaginació, etc.

HORARI:
Matí: De 7.45 a 13.15 (horari d’entrada: de 7.45 a 9.30; horari de
recollida: de 12.45 a 13.15)
Tarda: De 14.30 a 19.00 (horari d’entrada: de 14.30 a 15.00; horari de recollida: de 18.30 a 19.00)

Realitzarem diferents activitats, com ara tallers, jocs
d’aigua i petites excursions, i també coneixerem oficis, ens
disfressarem i anirem a la piscina. En definitiva, GAUDIREM DE L’ESTIU!

MENJADOR: IMPORTANT! Només s’oferirà si hi ha més de
vuit usuaris.
Horari menjador: De 12.45 a 14.30 (els nens que es queden
a menjador i no fan activitat de tarda s’han de venir a buscar
abans de les 15.15).

També anirem de colònies (una nit) durant el mes de juliol i
farem una cloenda de l’activitat l’últim dia de casal.
DIES: Del 26 de juny a l’1 de setembre

Preus menjador: Dinar: 6,30 €. Dinar+berenar: 6,60 €. Berenar:
0,70 €. Dinar esporàdic: fix 6,30 € / esporàdic: 6,60 €
(no inclòs en el quadre de quotes).

LLOC: Escola Malagrida
EDATS: Nascuts els anys 2011, 2012, 2013 i 2014

OBSERVACIONS: Reunió de pares el divendres dia 16 de juny
a les 20.00 a l’Ideal - OJG, Plaça Clarà, 6, 2n.

PREU:
Setmanes

PLACES: Dins del termini d’inscripcions assumirem tots els
participants i farem grups reduïts.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Matins

47 €

84 €

110 €

136 €

162 €

188 €

214 €

240 €

266 €

292 €

Tardes

47 €

84 €

110 €

136 €

162 €

188 €

214 €

240 €

266 €

292 €

Tot el dia

84 €

158 €

211 €

260 €

309 €

357 €

406 €

455 €

504 €

552 €

ORGANITZA:
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Activitats de lleure
ESPLAI PER A PETITS PLA DE DALT
PLACES: Dins del termini d’inscripcions assumirem tots els
participants i farem grups reduïts.

Aquest any amb els petits, tornem al Pla de Dalt, allà gaudirem de més espais amb ombres destinats només als més petits. L’activitat va dirigida a nens que han acabat P2, P3, P4,
P5. L’objectiu de l’activitat és millorar l’autonomia personal,
conèixer l’entorn proper d’Olot, potenciar la creativitat i la
imaginació, etc.

HORARI:
Matins: de 7.45 a 13.15 (horari d’entrada: de 7.45 a 9.30; horari
de recollida: de 12.45 a 13.15).
Tardes: Aquest any oferim la possibilitat de continuar l’activitat
a la tarda fins a les 17.00 per als participants que es quedin al
menjador.

Realitzarem diferents activitats, com ara tallers, jocs d’aigua
i petites excursions, coneixerem oficis, ens disfressarem i
anirem a la piscina. En definitiva, GAUDIREM DE L’ESTIU!
També anirem de colònies (una nit) durant el mes de juliol i
farem una cloenda especial de l’activitat l’últim dia de casal.

MENJADOR: IMPORTANT! Només s’oferirà si hi ha més de
vuit usuaris.
Horari menjador: De 12.45 a 14.30 (els nens que es queden
a menjador i no fan activitat de tarda s’han de venir a buscar
abans de les 15.15).

DIES: Del 26 de juny a L’1 de setembre
LLOC: ESCOLA PLA DE DALT
EDATS: Nascuts els anys 2011, 2012, 2013 i 2014

Preus menjador: Dinar: 6,30 €. Dinar esporàdic: fix 6,30 € /
esporàdic: 6,60 € (no inclòs en el quadre de quotes).

PREU:

OBSERVACIONS: Reunió de pares el divendres dia 16 de juny
a les 20.00 a l’Ideal - OJG, Plaça Clarà, 6, 2n.

Setmanes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Matí

47 €

84 €

110 €

136 €

162 €

188 €

214 €

240 €

266 €

292 €

Matí i tarda

66 €

122 €

161 €

197 €

235 €

273 €

311 €

348 €

385 €

421 €

ORGANITZA:
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Activitats de lleure
CASAL MORROT
Activitat dirigida a participants de 1r a 6è de primària.
L’objectiu de l’activitat és millorar l’autonomia personal,
conèixer l’entorn proper d’Olot, potenciar la creativitat i la
imaginació, etc.

HORARI:
Matins: de 7.45 a 13.15 (horari d’entrada: de 7.45 a 9.30; horari
de recollida: de 12.45 a 13.15).
Tardes: de 14.45 a 19.00

Farem tallers, jocs i excursions, coneixerem oficis, ens disfressarem i anirem a la piscina. En definitiva, GAUDIREM
DE L’ESTIU!

MENJADOR: IMPORTANT! Només s’oferirà si hi ha més de
vuit usuaris.

També farem una acampada durant el mes de juliol i farem
una cloenda especial de l’activitat l’últim dia de casal.

Horari menjador: De 12.45 a 14.30 (els nens que es queden a
menjador i no fan activitat de tarda ’han de venir a buscar abans
de les 15.15).
Preus menjador: Dinar: 6,30 €. Dinar+berenar: 6,60 €. Berenar: 0,70 €. Dinar esporàdic: fix 6,30 € / esporàdic: 6,60 € (no
inclòs en el quadre de quotes).

DIES: Del 26 de juny a l’1 de setembre
LLOC: ESCOLA MORROT

OBSERVACIONS: Reunió de pares el divendres dia 16 de juny
a les 20.00 a l’Ideal - OJG, Plaça Clarà, 6, 2n.

EDATS: Nascuts els anys 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010
PLACES: Dins del termini d’inscripcions assumirem tots els
participants i farem grups reduïts.
PREU:
Setmanes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Matins

47 €

84 €

110 €

136 €

162 €

188 €

214 €

240 €

266 €

292 €

Tardes

47 €

84 €

110 €

136 €

162 €

188 €

214 €

240 €

266 €

292 €

Tot el dia

84 €

158 €

211 €

260 €

309 €

357 €

406 €

455 €

504 €

552 €

ORGANITZA:
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ESTIU RIU 2017

OLOT

Activitats Ambientals
CASAL ENNATURA’T
Aquest any treballarem els temes per setmanes donant més
oportunitats a la participació. Eixamplem l’horari i l’estirem
fins a les 14.00.
Les setmanes de casal ens permetran treballar l’educació
ambiental en diferents indrets del Parc Natural de manera
participativa i lúdica. La metodologia de treball consistirà
en fer excursions per l’entorn proper, jocs, audiovisuals, experiments, gimcanes, tallers i refrescades a la piscina i al
riu.
DIES: Del 26 de juny al 28 de juliol de 2017
LLOC: Al Casal dels Volcans
EDATS: Nascuts els anys 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009
PLACES: 25
HORARI: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00
OBSERVACIONS: Reunió de pares el dilluns 19 de juny de
2017 a les 20.00 a l’IME-Institut Municipal d’Educació,
Av. Sant Joan de les Abadesses, 20-22
PREU:
Setmanes
Matí

1
58 €

2
105 €

3
150 €

4
190 €

5
225 €

ORGANITZA:
COL·LABORA:
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OLOT

ESTIU RIU 2017

Activitats culturals
TALLER DE FARÀNDULA
(Fes la teva figura)

L’Àngel Rigall i en Tavi Algueró ens ensenyaran a fer un
capgròs.
Procés de creació d’un capgròs, des del primer esbós del
disseny sobre paper fins a l’acabat final amb retocs de
pintura, passant per totes les fases de la construcció, tant
de l’original de fang com de la reproducció de cartró pedra.
Es complementarà la feina de taller amb visites guiades a
diferents elements de la faràndula de la ciutat, anades a la
piscina i estones lúdiques.
Ens ho passarem molt bé!
DIES: Del 26 de juny al 14 de juliol
LLOC: Escola Municipal d’Expressió
EDATS: Nascuts els anys 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007 I 2008
PLACES: 20
HORARIS: De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00
PREU: 194 €
OBSERVACIONS: Cal portar bata i esmorzar.
ORGANITZA:
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ESTIU RIU 2017

OLOT

Activitats tecnològiques
TALLER DE ROBÒTICA
DE LEGO WEDO
AMB SCRATCH

CREEM ELS NOSTRES
VÍDEOJOCS
AMB SCRATCH

Aquest any volem que els més petits també tinguin
l’oportunitat d’endinsar-se en el món de la robòtica. Amb
Lego WeDo, els nens i nenes s’iniciaran en la construcció i programació d’un robot utilitzant motors i sensors.
D’aquesta manera podran començar a familiaritzar-se amb
aspectes de l’àmbit científic i tecnològic d’una manera lúdica i engrescadora. Però no tot serà robòtica! Dos dies a la
setmana anirem a la piscina municipal, farem sortides on
gaudirem de la natura al mateix temps que ens divertirem
amb jocs de lleure, etc.

En aquest taller aprendràs a dissenyar i crear els teus propis videojocs amb scratch. És un taller idoni per potenciar
la creativitat ja que el ventall de possibilitats de creació
és molt ampli. A més a més, és una bona oportunitat per
aprendre el llenguatge de programació en blocs mitjançant
l’Scratch 2.0.
Ep! També tindrem temps per fer dues sortides setmanals:
Piscina municipal, sortides lúdiques, visita a empreses...
DIES: Dos torns: del 26 de juny al 14 de juliol
		
del 17 de juliol al 4 d’agost

DIES: Dos torns: del 26 de juny al 14 de juliol
		
del 17 de juliol al 4 d’agost

LLOC: Innova Didàctic, C/ Macedònia, 1,
(cantonada AV/ Sta. Coloma)

LLOC: Innova Didàctic, C/ Macedònia, 1
(cantonada AV/ Sta. Coloma)

EDATS: Nascuts els anys 2005, 2006, 2007 i 2008

EDATS: Nascuts els anys 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011

PLACES: 12

PLACES: 15

HORARI: De 9.00 a 13.00

HORARI: De 9.00 a 13.00

OBSERVACIONS: Cal portar l’esmorzar i beguda.

OBSERVACIONS: Cal portar l’esmorzar i beguda.

PREU: 155 € per cada torn.

PREU: 155 € per cada torn.
ORGANITZA: 				AMB EL SUPORT DE:				COL·LABORA:
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ESTIU RIU 2017

OLOT

Activitats esportives
CAMPUS DE BÀSQUET
16a edició del campus de bàsquet, on podràs aprendre dels
coneixements dels entrenadors de base del Joventut de Badalona, un dels millors clubs en bàsquet de promoció. A la
vegada, faràs amistat amb nens i nenes d’arreu de l’Estat a qui
agrada el bàsquet.
Aquest any, degut al decret que va aprovar la Generalitat de
Catalunya per a les activitats de lleure amb persones menors
de 18 anys que afecta també a les activitats esportives, hi ha
canvis en l’organització. Els nens i nenes que vinguin amb el
Joventut de Badalona estaran allotjats a la casa de colònies
El Rourell. Així doncs, començarem i acabarem l’activitat al
pavelló municipal d’esports d’Olot.
DIES: Del 9 al 14 de juliol

CAMPUS D’HOQUEI
Aprenentatge i perfeccionament de l’hoquei. Vine al pavelló
i descobreix els secrets d’un esport apassionant, com ho és
l’hoquei.
DIES: Del 26 de juny al 21 de juliol. Inscripcions setmanals amb
possibilitat d’escollir totes les setmanes o només algunes.
Setmana del 26 al 30 de juny
Setmana del 3 al 7 de juliol
Setmana del 10 al 14 de juliol
Setmana del 17 al 21 de juliol
LLOC: Pavelló municipal d’esports d’Olot

LLOC: Pavelló municipal d’esports d’Olot

EDATS: Nascuts els anys 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012

EDATS:
Nascuts els anys 2002 , 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008

PLACES: 30 per setmana

PLACES: 60
HORARI: Tots els dies de 9.00 a 19.30

HORARI: De 9.00 a 13.00

MENJADOR: El preu inclou el dinar i el berenar.
Cal portar l’esmorzar o venir esmorzat.

PREU: 48 € per setmana

PREU: 175 €
OBSERVACIONS: Tots els participants han de portar roba
per als entrenaments (és important portar calçat que només
s’utilitzarà per als entrenaments), així com estris per dutxar-se i
canviar-se. També cal portar roba per anar a la piscina municipal.
El primer dia d’activitat començarem a les 15.30 al pavelló
municipal d’esports d’Olot.
ORGANITZA:

18

OBSERVACIONS: Tots els participants han de dur l’esmorzar
i roba per als entrenaments, així com estris per dutxar-se i canviar-se. En cas que a algú li manqui material per patinar, el Club
Hoquei Olot li’n facilitarà. També cal portar roba per anar a la
piscina municipal.
ORGANITZA:

ESTIU RIU 2017

OLOT

Activitats esportives
CAMPUS DE
CAMPUS FUNKY
VOLEIBOL + ANGLÈS DANCE - HIP HOP
LATIN - REGGAETON
Vine a passar uns dies divertits i engrescadors amb la pràctica d’un esport apassionant, com ho és el vòlei, acompanyat
per entrenadors del club. Alhora, també podràs consolidar
o iniciar els teus coneixements d’anglès.

Vine i gaudeix de l’estiu ballant!

DIES: Del 26 de juny al 14 de juliol. Inscripcions setmanals amb
possibilitat d’escollir totes les setmanes o només algunes.

DIES: Del 26 de juny al 14 de juliol. Inscripcions setmanals amb
possibilitat d’escollir-les totes o només algunes.

Setmana del 26 al 30 de juny
Setmana del 3 al 7 de juliol
Setmana del 10 al 14 de juliol

Setmana del 26 al 30 de juny
Setmana del 3 al 7 de juliol
Setmana del 10 al 14 de juliol

LLOC: Pavelló municipal d’esports d’Olot
EDATS:
Nascuts els anys 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009

LLOC: Pavelló municipal d’esports d’Olot
(Dos dies a la setmana, l’activitat es farà a la piscina municipal)

PLACES: 20 per setmana

EDATS: Nascuts els anys 2001, 2002, 2003, 2004 i 2005

HORARI: De 9.00 a 13.30
PREU: 69 € per setmana

PLACES: 25 per setmana

OBSERVACIONS: Tots els participants han de dur l’esmorzar
i roba per als entrenaments, així com estris per dutxar-se i canviar-se. També cal portar roba per anar a la piscina municipal.

HORARI: De 10.00 a 13.00
PREU: 64 € per setmana.
OBSERVACIONS: Cal portar roba còmoda, calçat esportiu,
una tovalloleta, una ampolla d’aigua i genolleres. Més informació al telèfon 615 987 779
ORGANITZA:

ORGANITZA:
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ESTIU RIU 2017

OLOT

Activitats esportives
CASAL DE
PATINATGE

CASAL D’ESCALADA
Casal en què podràs iniciar-te en les tècniques d’escalada
amb seguretat.
Aprendrem els valors fonamentals i els hàbits saludables
d’aquest esport.
Combinarem sessions al rocòdrom amb refrescades a la
piscina.
Hi haurà una sortida final a roca natural amb tots els
participants i bany al riu o a la platja.

Aprenentatge i perfeccionament del patinatge artístic amb
els tècnics del Club Patinatge Artístic Olot. També es realitzaran jocs i tallers de dansa i expressió corporal. Dos dies a
la setmana anirem a la piscina municipal d’Olot a remullarnos i farem excursions.
DIES: Del 26 de juny al 21 de juliol. Inscripcions setmanals amb
possibilitat d’escollir-les totes o només algunes.
Setmana del 26 al 30 de juny
Setmana del 3 al 7 de juliol
Setmana del 10 al 14 de juliol
Setmana del 17 al 21 de juliol

DIES: Del 3 al 7 de juliol
LLOC DE TROBADA: Pavelló municipal d’esports d’Olot

LLOC: Pavelló municipal d’esports d’Olot

EDATS: Nascuts els anys 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i
2010

EDATS:
Nascuts els anys 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012

PLACES: 16

PLACES: 30 per setmana

HORARI: De dilluns a dijous de 9.00 a 13.00. Divendres dia 7
de juliol, sortida final de 9.00 a 18.00

HORARI: De 9.00 a 13.00

PREU: 102 €

PREU: 48 € per setmana

ORGANITZA:

OBSERVACIONS: Tots els participants han de portar
l’esmorzar. També cal que duguin la roba adequada i els patins
per als entrenaments. En cas que a algú li falti material per a
patinar, el Club Patinatge Artístic Olot li’n facilitarà. També cal
portar roba per anar a la piscina municipal els dies assenyalats.
ORGANITZA:
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ESTIU RIU 2017

OLOT

Activitats aquàtiques
CASAL DE LES
PETXINES

CASAL DE NATACIÓ
Aprenentatge i perfeccionament de la natació, jocs, esports
i descoberta del medi aquàtic.

Aprenentatge de les primeres nocions de natació, jocs i descoberta del medi aquàtic.

DIES: Del 26 de juny a l’1 de setembre

DIES: Del 26 de juny a L’1 de setembre

LLOC: Piscina municipal d’Olot

LLOC: Piscina municipal d’Olot

EDATS: Nascuts els anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010

EDATS: Nascuts els anys 2011, 2012, 2013 i 2014

PLACES: 90 per setmana

PLACES: 60 per setmana (distribuïdes per grups d’edat)

HORARIS: Matins de 9.00 a 13.00 (el servei s’obrirà a les 8.45 i
es tancarà a les 13.15)

HORARIS: De 9.00 a 13.00 (el servei s’obrirà a les 8.45 i es tancarà a les 13.15)
PREU:

Setmanes
Preu
Setmanes
Preu

1
43 €
6
213 €

2
81 €
7
246 €

3
114 €
8
279 €

4
147 €
9
312 €

PREU:
Setmanes
Preu
Setmanes
Preu

5
180 €
10
345 €

ORGANITZA:

1
43 €
6
213 €

ORGANITZA:
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2
81 €
7
246 €

3
114 €
8
279 €

4
147 €
9
312 €

5
180 €
10
345 €

ESTIU RIU 2017

OLOT

Activitats aquàtiques
CASAL DE JOVES DE NATACIÓ
Tens entre 11 i 15 anys i estàs cansat de passar-te les vacances sense saber què fer? I si et diem que aquest estiu, des del
casal de natació de la piscina municipal d’Olot, hem creat
un casal diferent pensat perquè els més grans gaudiu d’un
estiu inoblidable?
El que ens imaginem és un estiu actiu, en què les setmanes
comencen amb matins plens d’activitats com escalada, piscina, excursions al riu o paintball i acaben amb una activitat
estrella. Passarem tot el dia junts fent rutes amb bici, excursions a la platja, acampades a la muntanya i moltes més
sorpreses.
Tens més idees? Perquè això només és el principi. L’estiu és
teu i tu hi tens molt a dir! Comparteix-lo amb nosaltres i, si
en tens ganes, ens pots ajudar a dissenyar-lo. La teva opinió
és molt important!
No deixis que t’ho expliquin! No t’ho pensis més, anima’t i
vine al casal jove de la piscina municipal, on l’estiu es VIU i
l’únic que no s’hi val és avorrir-se!

DIES: Del 26 de juny a l’1 de setembre
LLOC: Piscina municipal d’Olot
EDATS: Nascuts els anys 2002, 2003, 2004 i 2005
PLACES: 30 per setmana
HORARIS: Matins de 9.00 a 13.30 (el servei s’obrirà a les 8.45
i es tancarà a les 13.45). Puntualment i depenent de l’activitat
programada, algun divendres pot allargar-se fins les 6 de la tarda.

PREU:
Setmanes
Preu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

43 €

81 €

114 €

147 €

180 €

213 €

246 €

279 €

312 €

345 €

ORGANITZA:
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OLOT

ESTIU RIU 2017

Activitats aquàtiques
CURSETS DE NATACIÓ- Piscina Municipal
Aclimatació i aprenentatge en el medi aquàtic.

HORARIS
ACTIVITATS

JULIOL
MATINS
TARDES

NADONS

INFANTIL I i II
INFANTIL III
i IV
ADULTS

EDATS
AGOST
MATINS

Anys de
naixement

dilluns, dimecres
i divendres
17.00 a 17.45

de 3 mesos a
2 anys

de dilluns a
divendres
17.45 a 18.30

nascuts dels
2011 al 2014

dimarts i dijous
17.00 a 17.45

nascuts dels
2006 al 2010

de dilluns a
divendres
Grup A -10.00 a 11.00
Grup B -11.00 a 12.00

de dilluns a
divendres
Grup A -10.00 a 11.00
Grup B -11.00 a 12.00

del 2005 i
anteriors

Inici dels cursets el 3 de juliol
INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ A HTTP://ESPORTSILLEURE.OLOT.CAT
ORGANITZA:
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INSCRIPCIONS A
L’ESTIU RIU 2017

FEU LA
INSCRIPCIÓ
PER INTERNET!

OLOT

Per fer les inscripcions a Internet cal registrar-se prèviament, tant els pares o els tutors com els nens que
s’hi vulguin inscriure. Aquest procés es pot realitzar abans de la data d’inici de les inscripcions. Una vegada
registrats, sempre podreu fer els canvis que calguin en les dades si heu canviat d’adreça, de telèfon, d’adreça
electrònica, etc.
Cap d’aquestes deduccions és aplicable al servei de
menjador, un servei per al qual tothom haurà de pagar
el preu íntegre.

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ
Abans de realitzar una inscripció per Internet cal que llegiu detingudament aquestes condicions. Al programa informàtic heu de marcar que les accepteu, ja que en cas contrari
no us permetrà iniciar el procés d’inscripció.

Per germans:
Sempre que hi hagi més d’un germà inscrit a l’Estiu Riu 2017,
s’aplicarà un 10% de descompte sobre la quota de cadascuna
de les activitats en què s’hagin inscrit tots els germans.

Sobre les inscripcions

La deducció només s’aplicarà durant el període establert
d’inscripcions.

El període d’inscripció serà des de les 8.00 hores de dimarts
16 de maig fins a les 24.00 hores del dimecres 31 de maig de
2017.

S’aplicarà a totes les activitats ofertes en el programa Estiu
Riu 2017, excepte en els cursets específics de natació.

No es fan reserves ni hi ha període de preinscripcions.

La deducció només s’aplicarà als residents a la ciutat d’Olot.

Us recomanem fer les inscripcions a través d’Internet, als
webs http://estiuriu.olot.cat i www.olot.cat. Tot i així, a
les oficines de l’OAC de l’Ajuntament d’Olot hi haurà
un equip de persones que us facilitaran aquest tràmit, de
dilluns a dijous de 8.00 a 17.45 i els divendres de 8.00 a 14.00
(exceptuant el dia 19 de maig, en què les oficines de l’OAC
estaran tancades). Per a més informació, podeu trucar al
telèfon 972 27 00 49 (matins de 8.00 a 15.00).

Carnet d’usuari de les instal·lacions esportives
municipals:
S’aplicarà un descompte del 3% sobre la quota.
Per família nombrosa o monoparental:
Per a famílies nombroses o monoparentals, s’aplicarà un
10% de descompte sobre la quota final. A la documentació
que cal per a formalitzar la inscripció caldrà adjuntar-hi una
fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental.

La inscripció l’ha de fer obligatòriament el tutor legal del
nen o el jove.

Sobre les beques

Les inscripcions fora de termini només es faran a l’IME
els dilluns i dimecres de 10.00 a 14.00.

El termini únic per sol·licitar beca serà del 16 al 31 de maig
de 2017.

Sobre les activitats i els torns d’activitat

Si se sol·licita una beca, la inscripció s’ha de fer obligatòriament a les oficines de l’OAC de l’Ajuntament d’Olot. No
s’acceptaran les fetes per Internet, que quedaran anul·lades
automàticament.

Les places de totes les activitats són limitades.
L’Institut Municipal d’Educació i Joventut es reserva el dret
d’anul·lar activitats si no s’arriba a un mínim d’inscrits o bé
per altres raons lògiques.

Les sol·licituds es resoldran al més aviat possible i se
n’informarà la persona sol·licitant perquè pugui continuar el
procés d’inscripció.

Sobre les deduccions
Si se sol·licita beca i es concedeix, no s’aplicarà cap
d’aquestes deduccions.
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Sobre el procés d’inscripció

- Si és aturat amb prestació: certificat de l’OTG (Oficina
de Treball de la Generalitat) en què consti la prestació
que es rep.
- Si és aturat sense prestació: certificat de l’OTG (Oficina
de Treball de la Generalitat) en què s’indiqui que no es
rep cap prestació.

Comproveu que hi hagi places lliures a l’activitat a la qual us
interessa inscriure-us. Si no n’hi ha, a la fitxa de l’activitat no
hi apareixerà el botó “matricular-te” i hi apareixerà una fitxa
de llista d’espera, a la qual podreu apuntar-vos.
Seguiu les indicacions del web per realitzar la inscripció.
Comproveu bé que l’any de naixement del participant
coincideixi amb el permès per a l’activitat a la qual us voleu
inscriure, ja que en cas contrari no es permetrà realitzar la
inscripció.
Per tal de completar la inscripció, caldrà que en l’apartat “Les
meves inscripcions” imprimiu el JUSTIFICANT d’inscripció
i el DOCUMENT DE PAGAMENT.
Si feu la inscripció a través d’Internet, el full d’inscripció
amb l’autorització paterna signada i la documentació
que es demana es poden adjuntar al programa de tràmit
d’inscripció, es poden enviar al correu electrònic estiuriu@
olot.cat o es poden dur el primer dia que porteu el vostre fill
a l’activitat. La documentació que cal adjuntar és:
General:
• Fotografia mida carnet del nen inscrit (cal anotar-hi el nom
al darrere). Cal una fotografia per a cadascuna de les activitats en què s’hagi inscrit.
• Fotocòpia del llibre de vacunes.
• Fotocòpia de la targeta sanitària del participant que s’hi
inscriu o fotocòpia de qualsevol altre servei mèdic en què
consti l’inscrit.
Específica:
• Certificat mèdic (en cas que s’hagi de subministrar algun
medicament).
• Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental
(en cas de tenir aquesta condició).
Específica per a les beques:
• Certificat de convivència de tots els membres de la unitat
familiar actualitzat l’any 2017.
• Justificant dels ingressos de tots els membres de la unitat
familiar:
- Si treballa: les tres últimes nòmines.

- Si és pensionista: notificació de la revaloració de la
pensió o full de la prestació.
- Si rep altres prestacions: full de la prestació (RMI,
PNC, etc.).
• Si algun membre de la unitat familiar pateix algun tipus de
disminució, cal aportar un certificat del grau de disminució
expedit per l’ICASS o bé informes mèdics.
Les places s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció, prenent
com a referència la sol·licitud a través de la xarxa. És en
aquest moment que queden registrades la data i l’hora de
l’enviament, que són les que determinaran l’ordre.
ES CONSIDERARÀ NUL·LA QUALSEVOL INSCRIPCIÓ QUE NO HAGI FORMALITZAT EL PAGAMENT
ABANS DE LA DATA LÍMIT DEL DIA 9 DE JUNY DE
2017.
En cas d’anul·lació de qualsevol inscripció per causes alienes a l’Institut Municipal d’Educació i Joventut, NO ES
RETORNARÀ l’import pagat. Només es retornarà en cas
d’anul·lació per causa mèdica justificada.
Sobre el pagament
Per Internet
El pagament es podrà efectuar per Internet des del web
mateix, a la zona LES MEVES INSCRIPCIONS, clicant
“Pagament La Caixa” del nen inscrit. També es podrà
efectuar al web de l’Ajuntament d’Olot, www.olot.cat, o bé al
web www.lacaixa.es. En finalitzar el tràmit se us demanarà
que imprimiu un document (és el vostre comprovant de
pagament).
Per banc
A qualsevol oficina de LA CAIXA, presentant el Document
de pagament, i en qualsevol dels seus terminals SERVICAIXA
i SERVIRED.
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Activa
l’estiu!

Activitats que ofereixen
els ajuntaments dels pobles
de la comarca
26

BESALÚ

Curset de natació

Jovbes 1415

Cursets de natació per a nens i nenes a partir de 3 anys.

Diferents tasques a l’Ajuntament.

Dates de realització: Del 3 de juliol al 31 d’agost. Horaris: matins 12.00 a 12.45 i de 12.45 a 13.30. Tardes de 16.00 a 16.45 i
de 16.45 a 17.30

Dates de realització: Del 3 al 28 de juliol, de 9.00 a 13.00

Nombre de places: Segons inscripcions

Edat dels participants: 14 i 15 anys

Edat dels participants: A partir de 3 anys

Lloc de realització: Pel poble

Lloc de realització: Piscina municipal

Preu de l’activitat: Gratuïta

Preu de l’activitat: Per determinar

Descomptes per a germans: No

Descomptes per a germans: No

Servei de menjador: No

Servei de menjador: No

Informació i inscripcions: joventut@besalu.cat

Informació i inscripcions: besalucn@besalu.cat

Organitza: Ajuntament de Besalú

Nombre de places: 20

Organitza: Ajuntament de Besalú i Club Natació Besalú
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CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Casal d’estiu

Brigades joves
de voluntaris

Casal d’estiu dirigit a nens com a proposta lúdica i educativa
per a les vacances d’estiu. Inclou una programació adequada
a totes les edats amb activitats ben diverses com tallers,
descobertes de l’entorn, piscina, jocs, esports i altres.

Activitat per a joves del municipi nascuts els anys 2001,
2002 i 2003 que s’ofereix com a alternativa formativa, lúdica
i cultural durant l’estiu. Hi ha la possibilitat de participar
fent voluntariat en diferents tasques municipals tot
aprenent a respectar l’entorn i treballant en equip. Al final
del servei, tots els joves participants realitzaran una sortida
conjunta com a compensació.

Dates de realització: Del 26 de juny al 28 de juliol, de 9.00 a
13.00 i de 15.00 a 18.00. Del 31 de juliol a l’1 de setembre, de
9.00 a 13.00. Hi ha servei d’acollida inclòs en el preu. L’horari de
l’acollida es decidirà a la reunió de pares.
Nombre de places: Limitades
Edat dels participants: De P3 a 1r d’ESO

Dates de realització: Del 27 de juny al 21 de juliol de 9.00 a
13.00. Jornada de formació obligatòria el 26 de juny de 10.00
a 13.00

Lloc de realització: Escola Castellroc
Preu de l’activitat: 42,5 €/setmana (4 hores de casal), 32 €/
setmana (3 hores de casal: tardes o matins si fan curset de
natació). A partir de tres setmanes, descompte del 5%.

Nombre de places: Limitades
Edat dels participants: Nascuts els anys 2001, 2002 i 2003

Descomptes: 5% de descompte per germans inscrits, 5%
de descompte per família nombrosa, família monoparental
o certificat de disminució i 5% de descompte a partir de 3
setmanes d’inscripció. (Només s’aplicaran per al servei de casal
i durant el període d’inscripcions).

Lloc de realització: Diferents espais del municipi

Servei de menjador: Sí, del 26 de juny a 28 de juliol

Servei de menjador: No

Preu de l’activitat: Gratuïta
Descomptes per a germans: No

Preu de menjador: 37,25 € a la setmana

Informació i inscripcions: Ajuntament de Castellfollit de la
Roca, telèfon 972 29 40 03. Reunió informativa el dia 30 de maig
a les 19.30 a l’Espai Jove de la Cooperativa

Informació i inscripcions: Totes les inscripcions es faran a través d’Internet, al web www.garrotxajove.cat o www.castellfollit.
cat. Aquest tràmit també es podrà realitzar a l’ajuntament, de
dilluns a divendres (972 29 40 03). Reunió de pares informativa
el dimarts 9 de maig a les 20.00 a l’escola (important per decidir
serveis) i reunió d’inscrits el 13 de juny a les 20.00 a l’escola.

Termini d’inscripció: Fins al 9 de juny
Observacions: Només per a joves censats al municipi
Organitza: Ajuntament de Castellfollit de la Roca i Consell
Comarcal de la Garrotxa

Termini d’inscripció: Del 2 al 26 de maig
Observacions: Les inscripcions del curset de natació van a
càrrec del Club Natació Castellfollit
Organitza: Ajuntament de Castellfollit de la Roca i Consell
Comarcal de la Garrotxa
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MAIÀ DE MONTCAL

Casal d’estiu de
Maià de Montcal

Brigades joves
d’estiu

Casal esportiu, de natura i natació. És un casal lúdic i
educatiu per a les vacances d’estiu. Inclou una programació
adequada a totes les edats amb activitats ben diverses com
tallers, descobertes de l’entorn, cursets de natació per edats
(de 12.00 a 13.00 cada dia), jocs, esports i altres.

Activitat per a joves del municipi nascuts els anys 2001,
2002 i 2003 que s’ofereix com a alternativa formativa, lúdica
i cultural durant l’estiu. Hi ha la possibilitat de participar en
diferents serveis municipals fent tasques de voluntariat tot
aprenent a respectar l’entorn i treballant en equip. Al final
del servei, tots els joves participants realitzaran una sortida
conjunta com a compensació.

Dates de realització: del 26 de juny a l’ 11 d’agost de 2017, de
9.00 a 13.00. Inscripcions per setmanes. El mes d’agost queda
per concretar, dependrà de la mainada inscrita.
Nombre de places: Limitades.

Dates de realització: Del 27 de juny al 21 de juliol de 9.00 a
13.00. Jornada de formació obligatòria el 26 de juny de 10.00
a 13.00

Edat dels participants: De 3 a 14 anys

Nombre de places: Limitades, segons els serveis oferts

Lloc de realització: Escoles i piscina municipal

Edat dels participants: Nascuts els anys 2001, 2002 i 2003

Preu de l’activitat: A concretar

Lloc de realització: Diferents espais del municipi

Descomptes per a germans: 10% de descompte a partir del 2n
germà

Preu de l’activitat: Gratuïta
Descomptes per a germans: No

Servei de menjador: No

Servei de menjador: No

Informació i inscripcions: A l’Ajuntament de Maià de Montcal, de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00. Telèfon 972 59 10 51
Adreça electrònica ajuntament@maia.cat

Informació i inscripcions: Ajuntament de Maià de Montcal,
telèfon 972 59 10 51. Reunió informativa el dia 22 de maig a les
19.00 al casal del poble.

Observacions: Hi haurà una reunió prèvia per a les famílies
(data per concretar)

Termini d’inscripció: Fins al 9 de juny

Termini d’inscripció: De l’1 de maig al 9 de juny

Observacions: Només per a joves censats al municipi

Organitza: Ajuntament de Maià de Montcal

Organitza: Ajuntament de Maià de Montcal i Consell Comarcal de la Garrotxa
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LES PLANES D’HOSTOLES

Brigades joves
d’estiu

Casal d’estiu
Casal d’estiu dirigit a nens com a proposta lúdica i educativa
per a les vacances d’estiu. Inclou una programació adequada
a totes les edats amb activitats ben diverses com tallers,
descobertes de l’entorn, piscina, jocs, esports i altres.

Activitat per a joves del municipi nascuts entre els anys 2001,
2002 i 2003 que s’ofereix com a alternativa formativa, lúdica
i cultural durant l’estiu. Hi ha la possibilitat de participar en
diferents serveis municipals fent tasques de voluntariat tot
aprenent a respectar l’entorn i treballant en equip. Al final
del servei, tots els joves participants realitzaran una sortida
conjunta com a compensació.

Dates de realització: Del 26 de juny al 8 de setembre de 9.00 a
13.00. Hi ha servei d’acollida de 8.00 a 9.00, ja inclòs en el preu.
Nombre de places: Limitades
Edat dels participants: De P1 a 1r d’ESO

Dates de realització: Del 27 de juny al 21 de juliol de 9.00 a
13.00. Jornada de formació obligatòria el 26 de juny de 10.00
a 13.00

Lloc de realització: Escola Sant Cristòfol

Nombre de places: Segons el padró municipal

Preu de l’activitat: 42,5 €/setmana

Edat dels participants: Nascuts el 2001, 2002 i 2003

Descomptes: 5% de descompte per germans inscrits, 5% de
descompte per família nombrosa, família monoparental o certificat de disminució i 15% de descompte a partir de 3 setmanes
d’inscripció. (Només s’aplicaran per al servei de casal i durant el
període d’inscripcions).

Lloc de realització: En diferents espais del municipi

Informació i inscripcions: Totes les inscripcions es faran a través d’Internet, al web www.garrotxajove.cat o www.lesplanes.
cat. Aquest tràmit també es podrà realitzar a l’ajuntament, de
dilluns a divendres (972 44 80 06). Reunió de pares informativa
el 4 de maig a les 20.00 a l’escola.

Servei de menjador: No

Termini d’inscripció: Del 2 al 26 de maig

Termini d’inscripció: Fins al 9 de juny

Organitza: Ajuntament de les Planes d’Hostoles i Consell
Comarcal de la Garrotxa

Organitza: Ajuntament de les Planes d’Hostoles i Consell
Comarcal de la Garrotxa

Preu de l’activitat: Activitat gratuïta
Descomptes per a germans: No

Informació i inscripcions: Ajuntament de les Planes
d’Hostoles, tel. 972 44 80 06. Reunió informativa el dia 29 de
maig a les 19.00 a l’ajuntament.
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LES PRESES

Casal i casalet de les Preses
Des de fa anys, l’Ajuntament de les Preses, a través de
l’empresa municipal, ofereix el servei de casal i casalet
d’estiu. El casal i casalet d’estiu és un servei que pretén cobrir les necessitats dels pares durant les vacances escolars i
oferir a les famílies un servei educatiu de lleure en temps de
vacances escolars. Es vol afavorir el desenvolupament integral dels infants i fomentar els valors de participació, cooperació i solidaritat. Oferim una organització d’experiència
i qualitat.

Dates de realització: Del 26 de juny a l’1 de setembre. Matí de
7.45 a 13.00. Tarda de 15.00 a 18.00
Nombre de places: Limitades
Edat dels participants: Casalet, de P3 a P5. Casal, de 1r a 6è
de primària
Lloc de realització: Centre Cultural i pista poliesportiva

Preu de l’activitat:
PREU
Setmana

matí i tarda matí
50,85 €
38,00 €

tarda
32,50 €

dinar
a consultar

acollida 8h
5,00 €

assegurança
7,00 € /nen

esmorzar
inclòs preu

berenar
inclòs preu

Tot el mes

(Del 26 de juny al 28 de
25,00 €		
juliol i/o del 31 de juliol 212,00 € 158,25 € 135,50 € a consultar
a							
l’1 de setembre)

Colònies
Són obligatòries. Quan el grup és de colònies no hi ha casal.
Les del mes de juliol es faran la setmana del 18 i les d’agost, la
setmana del 21.
El preu és: 1 nit: 35 € o 40 €
2 nits: 50 € o 60 €
Aquesta diferència de 5 o 10 euros en les quotes de les colònies
correspon al menú de menjador per als no inscrits habitualment.

inclòs en
el preu

inclòs en		
el preu

germans inscrits: 						
Si són 2 germans, 5% cadascun
Si són 3 germans, 50% el tercer germà
Quart germà, gratuït
Servei de menjador: Sí (de 13.00 a 15.00). Consultar preu.
Informació i inscripcions:
S’estableixen dos períodes de MATRICULACIÓ.
Es pot fer per internet, a www.lespreses.cat, o bé de manera
personal a l’ajuntament.

Descomptes per a germans: Descomptes del SERVEI per a
1r termini de matriculació:

2n termini de matriculació:

• Per a tots els infants i joves empadronats a les Preses.
• Per a infants i joves amb pare o mare empadronat a les Preses, encara que l’infant estigui empadronat en un altre municipi.
• Per a infants i joves amb avis empadronats al municipi.
• Per a infants matriculats a l’escola La Bòbila.
• Per a infants el pare o la mare dels quals treballi al municipi
(cal un justificant)

• Per a tota la resta d’infants i joves.
• S’atendran les sol·licituds per ordre d’arribada i sempre
i quan quedin places.

Del 8 al 18 de maig

A partir del 30 de maig
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LES PRESES

Documentació necessària i obligatòria per a la matrícula
del casal i casalet de Les Preses:
Documentació que s’ha de portar per als nens que NO han
participat mai en el casal d’estiu.
Alerta: si hi ha modificacions, com per exemple noves vacunes
o canvi de banc, s’han de portar les fotocòpies
• Còpia de la targeta sanitària
• Còpia del llistat de vacunes
• Còpia de la llibreta del banc o caixa
(amb els vint-i-quatre dígits de l’IBAN)
Documentació que han de portar tots els nens per la matrícula:
• Una fotografia de carnet (s’accepten fotografies escanejades
mida carnet)
• Per cada mes d’inscripció, 15 € en metàl·lic (juliol, agost,
setembre), encara que només estigui apuntat una setmana.
Aquests diners són a compte de la quota i per a la reserva de
plaça. Es descomptaran del rebut bancari.
En cas que NO ES PRESENTI DINS EL TERMINI, es donarà
de BAIXA la plaça sol·licitada.
Per a més informació:
Ajuntament de les Preses, al carrer Major, 2.
Telèfon 972 69 32 32 (extensió 2, EMPRIS)
www.lespreses.cat / a/e: serveis@lespreses.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00, i els dijous també de 16.00 a 19.00
Organitza: Ajuntament de les Preses a través de l’empresa municipal (Empris, sl)
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LES PRESES

Grup de joves LP
Activitats per a joves que vulguin gaudir de l’estiu en marxa! Per fer amics, una bona colla i viure l’ambient al poble.

Edat dels participants: 1r i 2n d’ESO. També per a joves més
grans que prefereixin Grup de joves en lloc de Brigades joves
d’estiu.

Dates de realització i horaris: Del 26 de juny a l’1 de setembre, matins de 9.00 a 13.00 i tardes de 15.00 a 18.00

Lloc de realització: Instal·lacions municipals de les Preses
Descompte per a germans: Sí. 5% per a cadascun

Nombre de places: Limitades

Servei de menjador: Sí (de 13.00 a 15.00). Consultar preu.

Preu de l’activitat:
PREU
matí i tarda matí
tarda
dinar
Setmana
46,75 € 32,75 € 32,75 € a consultar
Tot el mes					
(Del 26 de juny al 28 de 195 €
136,50 € 136,50 € a consultar

assegurança
7,00 €/jove

juliol i/o del 31 de juliol
a l’1 de setembre)

Colònies
Són obligatòries. Quan el grup és de colònies no hi ha servei.
Les del mes de juliol es faran la setmana del 18 i les d’agost, la
setmana del 21.
El preu és: 2 nits: 50 € o 60 €
Aquesta diferència de 10 € en les quotes de colònies correspon
al menú de menjador per als no inscrits habitualment.

IMPORTANT:
S’estableixen dos períodes de MATRICULACIÓ.
Es pot fer per internet a www.lespreses.cat o bé de manera personal a l’Ajuntament.

Informació i inscripcions:
1r termini de matriculació:

2n termini de matriculació:

• Per a tots els infants i joves empadronats a les Preses.
• Per a infants i joves amb pare o mare empadronat a les Preses, encara que l’infant estigui empadronat en un altre municipi.
• Per a infants i joves amb avis empadronats al municipi.
• Per a infants matriculats a l’escola La Bòbila.
• Per a infants el pare o la mare dels quals treballi al municipi
(cal un justificant)

• Per a tota la resta d’infants i joves.
• S’atendran les sol·licituds per ordre d’arribada i sempre
i quan quedin places.

Del 8 al 18 de maig

A partir del 30 de maig
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LES PRESES

Brigades joves
d’estiu

Documentació necessària i obligatòria per a la matrícula
de Grup de joves LP:

Activitat per a joves del municipi nascuts entre els anys 2001
i 2002 (3r i 4t d’ESO) que s’ofereix com a alternativa formativa, lúdica i cultural durant l’estiu. Hi ha la possibilitat de
participar en diferents serveis municipals fent tasques de
voluntariat, tot aprenent a respectar l’entorn i treballant en
equip. Al final del servei, tots els joves participants realitzaran una sortida conjunta com a compensació.

Documentació que s’ha de portar per als nens que NO han
participat mai en el casal d’estiu.
Alerta: si hi ha modificacions, com per exemple noves vacunes
o canvi de banc, s’han de portar les fotocòpies
• Còpia de la targeta sanitària
• Còpia del llistat de vacunes
• Còpia de la llibreta del banc o caixa
(amb els vint-i-quatre dígits de l’IBAN)

Dates de realització: Mesos de juliol i agost, matins. Jornada
de formació obligatòria el dia 26 de juny de 10.00 a 13.00
Nombre de places: Limitades a joves del municipi

Documentació que han de portar tots els nens per la matrícula:

Edat dels participants: Joves del municipi nascuts entre els
anys 2001 i 2002

• Una fotografia de carnet (s’accepten fotografies escanejades
mida carnet)
• Per cada mes d’inscripció, 15 € en metàl·lic (juliol, agost,
setembre), encara que només estigui apuntat una setmana.
Aquests diners són a compte de la quota i per a la reserva de
plaça. Es descomptaran del rebut bancari.

Lloc de realització: Espais municipals de les Preses
Preu de l’activitat: 10 euros (inclou samarreta i assegurança)
Descomptes per a germans: No
Servei de menjador: No

En cas que NO ES PRESENTI DINS EL TERMINI, es donarà
de BAIXA la plaça sol·licitada.

Informació i preinscripcions: Del 26 de maig al 5 de juny, al
telèfon 972 69 32 32. Reunió informativa el dijous 25 de maig a
les 19.00 a l’Ajuntament.

Per a més informació:
Ajuntament de les Preses, al carrer Major, 2.
Telèfon 972 69 32 32 (extensió 2, EMPRIS)
www.lespreses.cat / a/e: serveis@lespreses.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00, i els dijous també de 16.00 a 19.00

Termini d’inscripcions: Dimecres 14 i dijous 15 de juny
Organitza: Ajuntament de les Preses (a través de l’empresa municipal EMPRIS, S.L.) i Consell Comarcal de la Garrotxa

Organitza:
Ajuntament de les Preses a través de l’empresa municipal
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RIUDAURA

Casal d’estiu
Riudaura

Brigades joves
d’estiu

Casal d’estiu dirigit a nens com a proposta lúdica i educativa per a les vacances d’estiu. Estarà enfocat a músiques del
món i com a clausura, es participarà al festival de música
«d’Aquí estant veig una estrella». Inclou una programació
adequada per a totes les edats amb activitats ben diverses
com tallers, descobertes de l’entorn, piscina, jocs, esports
i altres.

Activitat per a joves del municipi nascuts els anys 2001, 2002
i 2003 que s’ofereix com a alternativa formativa, lúdica i cultural durant l’estiu. Hi ha la possibilitat de participar fent
voluntariat en diferents tasques municipals tot aprenent a
respectar l’entorn i treballant en equip. Al final del servei,
tots els joves participants realitzaran una sortida conjunta
com a compensació.

Dates de realització: Del 26 de juny al 28 de juliol, de 9.00 a
13.00. Hi ha servei d’acollida de 8.00 a 9.00, ja inclòs en el preu.

Dates de realització: Del 27 de juny al 21 de juliol de 9.00 a
13.00. Jornada de formació obligatòria el 26 de juny de 10.00 a
13.00

Nombre de places: Limitades
Edat dels participants: De P3 a 1r d’ESO

Nombre de places: Limitades

Lloc de realització: A l’escola Lluís Castells

Edat dels participants: Nascuts els anys 2001, 2002 i 2003

Preu de l’activitat: 42,50 €/setmana

Lloc de realització: Diferents espais del municipi

Servei de menjador: 15 €
Descomptes per a germans: Sí. 5% de descompte per germans
inscrits, 5% de descompte per família nombrosa, família monoparental o certificat de disminució i 5% de descompte a partir
de la tercera setmana d’inscripció (només s’aplicaran per al servei de casal i durant el període d’inscripcions)

Preu de l’activitat: Gratuïta
Descomptes per a germans: No
Servei de menjador: No

Servei de menjador: Sí (hi haurà servei de monitoratge, però
cadascú porta carmanyola)

Informació i inscripcions: Ajuntament de Riudaura, telèfon
972 22 44 22. Reunió informativa el dia 1 de juny a les 19.30 al
Centre cívic

Informació i inscripcions: Totes les inscripcions es faran a través d’Internet, als webs www.garrotxajove.cat o www.riudaura.
cat. Aquest tràmit també es podrà realitzar a l’ajuntament en
horari d’atenció al públic (972 26 44 22).

Termini d’inscripció: Fins al 9 de juny
Observacions: Només per a joves censats al municipi

Reunió de pares informativa el dimecres 3 de maig a les 16.30
h i reunió d’inscrits el dimecres 14 de juny a les 16.30 a l’escola
Lluís Castells.

Organitza: Ajuntament de Riudaura i Consell Comarcal de la
Garrotxa

Termini d’inscripció: Del 2 al 26 de maig
Organitza: Ajuntament de Riudaura i Consell Comarcal de la
Garrotxa
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SANT FELIU DE PALLEROLS

Casal d’estiu

Brigades joves
d’estiu

Casal d’estiu per a nens com a proposta lúdica i educativa
per a les vacances d’estiu. Inclou una programació adequada a totes les edats amb activitats ben diverses, com tallers,
descobertes de l’entorn, piscina, jocs, esports i altres.
Dates de realització: Del 26 de juny al 8 de setembre, de 9.00
a 13.00 i de 15.00 a 18.00. Hi ha servei d’acollida de 8.00 a 9.00,
ja inclòs en el preu.

Activitat per a joves del municipi de 14 i 15 anys que
s’ofereix com a alternativa formativa, lúdica i cultural
durant l’estiu. Hi ha la possibilitat de participar en diferents
serveis municipals fent tasques de voluntariat tot aprenent
a respectar l’entorn i treballant en equip. Al final del servei,
tots els joves participants realitzaran una sortida conjunta
com a compensació.

Nombre de places: Limitades
Edat dels participants: De P3 a 1r d’ESO
Lloc de realització: Escola Rocalba
Preu de l’activitat:
Preu per
setmana
Preu a partir de
la 3a setmana
d’inscripció

MATÍ I
MATINS TARDES		
TARDA
30 €
28 €
50 €
28,60 €

26,70 €

50 €

Dates de realització: Del 27 de juny al 21 de juliol, de 9 00 a
13.00. Jornada de formació obligatòria el 26 de juny de 10.00 a
13.00

MENJADOR
15 €

(servei de monitoratge)

Nombre de places: Segons el padró municipal

15 €

(servei de monitoratge)

Edat dels participants: Nascuts del 2001, 2002 i 2003

Descomptes:
5% de descompte per germans inscrits i 5% de descompte per
família nombrosa, família monoparental o certificat de disminució (només s’aplicaran per al servei de casal i durant el període d’inscripcions).

Lloc de realització: En diferents espais del municipi
Preu de l’activitat: Activitat gratuïta
Informació i inscripcions: Ajuntament de Sant Feliu de
Pallerols, telèfon 972 44 40 11. Reunió informativa el dia 18 de
maig a les 19.30 al local d’entitats.

5% de descompte a partir de la 3a setmana d’inscripció
Servei de menjador: Sí (hi haurà servei de monitoratge, però
cadascú porta carmanyola)
Informació i inscripcions: Totes les inscripcions es faran a
través d’Internet, al web www.garrotxajove.cat o www.santfeliudepallerols.cat. Aquest tràmit també es podrà realitzar a
l’ajuntament, de dilluns a divendres (972 44 40 11). Reunió de
pares informativa el 25 d’abril a les 20.00 a l’escola.

Termini d’inscripció: Del 22 de maig al 9 de juny
Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i Consell
Comarcal de la Garrotxa

Termini d’inscripció: Del 2 al 26 de maig
Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i Consell Comarcal de la Garrotxa
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SANT JAUME DE LLIERCA

Casal d’estiu

Brigades joves de
voluntaris

Casal d’estiu dirigit a nens com a proposta lúdica i educativa
per a les vacances d’estiu. Inclou una programació adequada a totes les edats amb activitats ben diverses com tallers,
descobertes de l’entorn, piscina, jocs, esports i altres.

Activitat per a joves del municipi nascuts els anys 2001,
2002 i 2003 que s’ofereix com a alternativa formativa, lúdica
i cultural durant l’estiu. Hi ha la possibilitat de participar en
diferents serveis municipals fent tasques de voluntariat tot
aprenent a respectar l’entorn i treballant en equip. Al final
del servei, tots els joves participants realitzaran una sortida
conjunta com a compensació.

Dates de realització: Del 26 de juny al 28 de juliol, de 9.00 a
13.00. Hi ha servei d’acollida inclòs en el preu. L’horari d’acollida
es decidirà a la reunió de pares.
Nombre de places: Limitades
Edat dels participants: De P3 a 1r d’ESO

Dates de realització: Del 27 de juny al 21 de juliol, de 9.00 a
13.00. Jornada de formació obligatòria el 26 de juny de 10.00
a 13.00

Lloc de realització: Centre cívic
Preu de l’activitat: 40 €/ setmana. A partir de tres setmanes,
5% de descompte

Nombre de places: Segons el padró municipal

Descomptes: 5% de descompte per germans inscrits, 5%
per família nombrosa, família monoparental o certificat de
disminució i 5% a partir de la tercera setmana d’inscripció
(Només s’aplicaran per al servei de casal i durant el període
d’inscripcions)

Edat dels participants: Nascuts els anys 2001, 2002 i 2003
Lloc de realització: Diferents espais del municipi
Preu de l’activitat: Gratuïta

Informació i inscripcions: Totes les inscripcions es faran a
través d’Internet, al web www.garrotxajove.cat o www.santjaumedelllierca.cat. Aquest tràmit també es podrà realitzar a
l’ajuntament, de dilluns a divendres (972 68 70 05). Reunió de
pares informativa el dijous 11 de maig a les 20.00 (important
per decidir serveis) i reunió d’inscrits el 15 de juny a les 20.00
al centre cívic.

Descomptes per a germans: No
Servei de menjador: No
Informació i inscripcions: A l’espai jove, telèfon 689 573 744
o a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, telèfon 972 68 70 05.
Reunió informativa el dia 26 de maig a les 19.00 a l’Espai jove.

Termini d’inscripció: Del 2 al 26 de maig
Observacions: Un dia a la setmana s’anirà a la piscina de Montagut sense cap cost addicional (l’Ajuntament es fa càrrec del
transport i l’entrada).

Termini d’inscripció: Fins al 9 de juny

Organitza: Ajuntament de Sant Jaume de Llierca i Consell Comarcal de la Garrotxa

Organitza: Ajuntament de Sant Jaume de Llierca i Consell Comarcal de la Garrotxa

Observacions: Només per a joves empadronats al municipi
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SANT JOAN LES FONTS

31 è Casal municipal
de Sant Joan les
Casalet agost
Fonts 2017

El que pretenem amb aquest casal és donar un servei adequat als nens de 0 a 3 anys durant l’estiu. Treballarem els
hàbits i l’autonomia personal.

Jocs, sortides, piscina, gimcanes, campaments, tallers i cuina són només algunes de les activitats que realitzem per tal
que els nens passin un estiu divertit mentre fomentem valors com el respecte, el coneixement de l’entorn proper i la
solidaritat, i també promovem les relacions socials entre els
nens.

Dates de realització: De l’1 al 25 d’agost
Horaris: De 7.45 a 17.00
Nombre de places: Il·limitades

Dates de realització: Del 26 de juny al 7 de setembre. Inscripcions per setmanes o per mesos

Edat dels participants: Nascuts els anys 2013, 2014, 2015 i
2016

Horaris: De 9.00 a 13.00 i de 15.00 a 18.00. Possibilitat
d’inscriure’s mitja jornada o tot el dia

Lloc de realització: Nascuts els anys 2014, 2015, 2016 i 2017

Nombre de places: Il·limitades

Preu de l’activitat: Consulteu-lo

Edat dels participants: Nascuts del 2013 al 2005
Lloc de realització: Escola municipal Castanyer

Descomptes per a germans: Sí

Preu de l’activitat: Consulteu-lo

Servei de menjador: Sí

Descomptes per a germans: Sí

Informació i inscripcions: PIS-9, C/ Aiguanegra, 3, de dilluns
a divendres de 16.00 a 20.00. Per a més informació, podeu trucar al Pis-9 (972 29 00 55). Cal portar la targeta sanitària i el llibre de salut (vacunes). El pagament s’haurà de fer en EFECTIU
en el moment de realitzar la inscripció.

Servei de menjador: Sí
Informació i inscripcions: PIS-9, C/ Aiguanegra, 3, de dilluns
a divendres de 16.00 a 20.00. Per a més informació, podeu trucar al Pis-9 (972 29 00 55). Cal portar la targeta sanitària i el llibre de salut (vacunes). El pagament s’haurà de fer en EFECTIU
en el moment de realitzar la inscripció.

Termini de les inscripcions: Durant el mes de maig
Organitza: Ajuntament de Sant Joan les Fonts

Termini de les inscripcions: Durant el mes de maig. No
s’acceptaran inscripcions fora de termini.
Organitza: Ajuntament de Sant Joan les Fonts
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SANT JOAN LES FONTS

Grup de joves
Jocs, sortides, piscina, gimcanes i campaments són només
algunes de les activitats que realitzem per tal que els joves
passin un estiu divertit mentre fomentem valors com el respecte, el coneixement de l’entorn proper i la solidaritat, i
també promovem les relacions socials entre els joves.
Dates de realització: Del 26 de juny a l’1 de setembre
Horaris: De 9.00 a 13.00
Nombre de places: Il·limitades
Edat dels participants: De 12 a 16 anys
Lloc de realització: El grup de joves s’ubicarà a la rectoria
Preu de l’activitat: Consulteu-lo
Descomptes per a germans: No
Servei de menjador: Sí
Informació i inscripcions: PIS-9, C/ Aiguanegra, 3, de dilluns
a divendres de 16.00 a 20.00. Per a més informació, podeu trucar al Pis-9 (972 29 00 55). Cal portar la targeta sanitària i el llibre de salut (vacunes). El pagament s’haurà de fer en EFECTIU
en el moment de realitzar la inscripció.
Termini de les inscripcions: Durant tot el mes de maig
Organitza: Ajuntament de Sant Joan les Fonts
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SANTA PAU

Brigades joves
d’estiu

Casal d’estiu
Can Xel

Activitat per a joves del municipi de 14 i 15 anys que
s’ofereix com a alternativa formativa, lúdica i cultural durant l’estiu. Hi ha la possibilitat de participar en diferents
serveis municipals fent tasques de voluntariat tot aprenent
a respectar l’entorn i treballant en equip. Al final del servei,
tots els joves participants realitzaran una sortida conjunta
com a compensació.

S’hi realitzaran tot tipus d’activitats: curset de natació (ensenyament o perfeccionament), manualitats, taller del conte, jocs tradicionals, iniciació a esports i altres.
Dates de realització: Del 26 de juny al 28 de juliol. Matins de
9.00h a 13.00 i tardes de 15.00 a 17.00
Nombre de places: Limitades

Dates de realització: Del 27 de juny al 21 de juliol, de 9.00 a
13.00. Jornada de formació obligatòria el 26 de juny de 10.00
a 13.00

Edat dels participants: De 3 a 12 anys
Lloc de realització: Piscina de Can Xel

Nombre de places: Segons el padró municipal

Preus:
SETMANES
PREU

1

2

3

4

5

55 €

100 €

130 €

170 €

200 €

Edat dels participants: Joves nascuts els anys 2001, 2002 i 2003
Lloc de realització: En diferents espais del municipi
Preu de l’activitat: Activitat gratuïta

MENJADOR +TARDES
8 €/ dia menú + 30 € a la setmana

Descomptes per a germans: No

Servei de menjador: Sí, de 13.00 a 15.00

Servei de menjador: No

Informació i inscripcions: Les inscripcions es faran de manera
presencial a l’ajuntament, de dilluns a divendres (972 68 00 02),
a través de l’escola, o a can Xel.

Informació i inscripcions: Ajuntament de Santa Pau,
telèfon 972 68 00 02

Termini d’inscripció: Divendres 2 de juny. Per a més informació, truqueu al 661 522 868 (Gemma)

Termini d’inscripció: Fins al 5 de juny. Reunió informativa el
dia 23 de maig, a les 19.00 a la sala de plens de l’Ajuntament.

Organitza: Ajuntament de Santa Pau i Girosos

Observacions: Només per a joves empadronats al municipi
Organitza: Ajuntament de Santa Pau i Consell Comarcal de la
Garrotxa
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SANTA PAU

Campus Multiesportiu
Espop 2017
Durant l’última setmana de juny i tot el mes de juliol,vine a
fer esport a un dels entorns més bonics de la Garrotxa. Es
practicaran esports, jocs, dinàmiques i activitats per passar
un estiu distret i d’allò més divertit.

Servei de menjador: Sí. Al càmping Mas Patxet. Inclou piscina.
Informació i inscripcions: Totes les inscripcions es faran a
través de:
- www.activitypoint.cat/espop2017
- Ajuntament de Santa Pau
- La Bloquera (espai d’escalada d’Olot)
Contacte : 690376422 Albert.

Dates de realització: Del 26 de juny al 28 de juliol. Tot el dia, de
9.00 a 17.00 amb opció d’acollida de 8.00 a 9.00
Preu de l’activitat:
FRANJA HORÀRIA
1 setmana /matins
1 setmana / dia complet
2 setmanes/ matins
2 setmanes / dia complet
3 setmana / matins
3 setmanes/ dia complet
4 setmana / matins
4 setmanes/ dia complet
5 setmana / matins
5 setmanes/ dia complet

COST

Descomptes per a germans: 5% per a cadascun

60 euros
90 euros
120 euros
175 euros
170 euros
260 euros
230 euros
345 euros
285 euros
430 euros

Termini d’inscripció: Fins al 16 de juny
Organitza: Ajuntament de Santa Pau i Activity Point

Nombre de places: Limitades. Mínim de 15 inscripcions
Edat dels participants: De 4 a 12 anys
Lloc de realització: Instal·lacions esportives i voltants de Santa
Pau
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TORTELLÀ

Casal d’estiu de
Tortellà

Brigada joves
d’estiu

Casal d’estiu dirigit a nens com a proposta lúdica i educativa
per a les vacances d’estiu. Inclou una programació adequada a totes les edats amb activitats ben diverses com tallers,
descobertes de l’entorn, piscina, jocs, esports i altres.

Activitat per a joves del municipi de 14 i 15 anys que
s’ofereix com a alternativa formativa, lúdica i cultural durant l’estiu. Hi ha la possibilitat de participar en diferents
serveis municipals fent tasques de voluntariat tot aprenent
a respectar l’entorn i treballant en equip. Al final del servei,
tots els joves participants realitzaran una sortida conjunta
com a compensació.

Dates de realització: Del 26 de juny al 28 de juliol, de 9.00 a
13.00. Hi ha servei d’acollida de 8.00 a 9.00, inclòs en el preu.
Nombre de places: Limitades

Dates de realització: Del 27 de juny al 21 de juliol, de 9.00 a
13.00. Jornada de formació obligatòria el 26 de juny de 10.00
a 13.00

Edat dels participants: De P3 a 1r d’ESO
Lloc de realització: A la llar d’infants

Nombre de places: Segons el padró municipal

Preu de l’activitat: 42,50 €/setmana. Servei de menjador: 15 €

Edat dels participants: Nascuts el 2001, 2002 i 2003

Descomptes per a germans: Sí. 5% de descompte per germans
inscrits, 5% de descompte per família nombrosa, família monoparental o certificat de disminució i 5% de descompte a partir
de la tercera setmana d’inscripció (només s’aplicaran per al servei de casal i durant el període d’inscripcions)

Lloc de realització: En diferents espais del municipi
Preu de l’activitat: Activitat gratuïta
Informació i inscripcions: Ajuntament de Tortellà, telèfon
972 68 70 80. Reunió informativa el dia 24 de maig a les 19.00 a
la Sala de Plens i exposicions.

Servei de menjador: Sí, segons demanda. Es definirà el servei a
la primera reunió informativa de pares.
Informació i inscripcions: Totes les inscripcions es faran a través d’Internet, als webs www.garrotxajove.cat o www.tortella.
cat. Aquest tràmit també es podrà realitzar a l’ajuntament, de
dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 o trucant al 972 68 70 80.
Reunió de pares el dia 8 de maig a les 20h a la llar d’infants..

Termini d’inscripció: Fins al 9 de juny
Organitza: Ajuntament de Tortellà i Consell Comarcal de la
Garrotxa.

Observacions: Activitat de piscina un dia a la setmana
Termini d’inscripció: Del 2 al 26 de maig
Organitza: Ajuntament de Tortellà i Consell Comarcal de la
Garrotxa
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LA VALL D’EN BAS

Casal d’estiu a la
Vall d’en Bas
Els casals d’estiu de la Vall d’en Bas estan dirigits per monitors del municipi i impulsats per l’Ajuntament de la vall
d’en Bas, amb la voluntat de proporcionar a infants i joves
una educació basada en el lleure educatiu, integral, propera
i adaptada a les necessitats dels participants. En els nostres
casals FEM moltes coses: FEM amistat, FEM cohesió, FEM
lleure educatiu, FEM cultura popular, FEM tallers, FEM
jocs, FEM dinàmiques, FEM piscina, FEM igualtat, FEM
respecte, però, sobretot, FEM POBLE, FEM PINYA I TOTS
ENS FEM VALER!

Informació i inscripcions: A l’ajuntament de la Vall d’en Bas,
972 69 02 25. Podeu baixar-vos els fulls d’inscripció prèviament
a www.vallbas.cat (en el mateix document hi consten els preus
per setmanes).
Termini d’inscripció:
Del 2 al 12 de maig per a:
- Participants empadronats a la Vall d’en Bas
- Participants escolaritzats al parvulari o al Verntallat
- Fills de famílies que treballen a la Vall d’en Bas

Dates de realització: Del 26 de juny a l’1 de setembre, de 9.00
a 13.00 i de 15.00 a 18.00

Dies 18 i 19 de maig per a la resta (per ordre d’arribada)
Organitza: Ajuntament de la Vall d’en Bas

Nombre de places: Limitades
Edat dels participants: de P3 a 6è acabats
Lloc de realització: Sant Esteve d’en Bas i Sant Privat d’en Bas
Preu de l’activitat: 45 € a la setmana tot el dia, 33 € a la setmana només matins i 30 € a la setmana només tardes. S’aplicaran
descomptes segons el nombre de setmanes a què s’inscriguin
els participants.
Descomptes per a germans: Sí
Servei de menjador: Sí
Preu del servei de menjador: 6 € fix i 7 € esporàdic
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LA VALL D’EN BAS

Casal d’Eskàndol
Brigades joves
de la Vall d’en Bas d’estiu
Ep, jove! Aquest casal és diferent, mola més que els altres,
perquè és com tu i com jo. És un casal d’Eskàndol en què
farem gimcanes pel poble, anirem a banyar-nos a la piscina,
farem fotografia i teatre i farem mil i un tallers i manualitats
que mai s’havien vist abans, però, sobretot, ens ho passarem
d’escàndol fent jocs i dinàmiques per fer un bon equip. No
deixis que t’ho expliquin. Vine! Apunta-t’hi!

Activitat per a joves de 14 i 15 anys que s’ofereix com a alternativa formativa, lúdica i cultural durant l’estiu. Hi ha la
possibilitat de participar en diferents serveis municipals
fent tasques de voluntariat tot aprenent a respectar l’entorn
i treballant en equip. Al final del servei, tots els joves participants realitzaran una sortida conjunta com a compensació.

Dates de realització: Del 26 de juny al 28 de juliol
Nombre de places: Limitades

Dates de realització: Del 27 de juny al 21 de juliol, de 9.00 a
13.00. Jornada de formació obligatòria el 26 de juny de 10.00
a 13.00

Edat dels participants: tots els nascuts al 2003 i 2004

Nombre de places: Segons el padró municipal

Lloc de realització: al nucli de la Vall on hi hagi més inscrits

Edat dels participants: tots els nascuts al 2001 i 2002

Preu de l’activitat: 64 € per dues setmanes / 93 € per tres setmanes/ 120 € per quatre setmanes / 145 € per cinc setmanes

Lloc de realització: Diferents serveis municipals
Preu de l’activitat: Gratuïta

Descomptes per a germans: Sí

Descomptes per a germans: No

Servei de menjador: Sí

Servei de menjador: No

Informació i inscripcions: A l’ajuntament de la Vall d’en Bas,
972 69 02 25. Podeu baixar-vos els fulls d’inscripció prèviament
a www.vallbas.cat (en el mateix document hi consten els preus
per setmanes).

Informació i inscripcions: Equipament Juvenil Can Tista, telèfon 972 69 02 07
Termini d’inscripció: Fins al 2 de juny

Termini d’inscripció: Del 2 al 12 de maig a l’ajuntament, de
9.00 a 13.00, i els dimecres de 16.00 a 19.00

Organitza: Ajuntament de la Vall d’en Bas i Consell Comarcal
de la Garrotxa

Observacions: Per a més informació, visiteu www.vallbas.cat
Organitza: Ajuntament de la Vall d’en Bas
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LA VALL DE BIANYA

Brigades joves
de voluntaris
Activitat per a joves del municipi nascuts els anys 2001,
2002 i 2003 que s’ofereix com a alternativa formativa, lúdica i cultural durant l’estiu. Hi ha la possibilitat de participar fent voluntariat en diferents tasques municipals tot
aprenent a respectar l’entorn i treballant en equip. Al final
del servei, tots els joves participants realitzaran una sortida
conjunta com a compensació.

Preu de l’activitat: Gratuïta
Descomptes per a germans: No
Servei de menjador: No
Informació i inscripcions: Ajuntament de la Vall de Bianya.
Reunió informativa el 31 de maig a les 19.30 a l’Espai Jove de
Llocalou

Dates de realització: Del 27 de juny al 21 de juliol, de 9.00 a
13.00. Jornada de formació obligatòria el 26 de juny de 10.00
a 13.00

Termini d’inscripció: Fins al 9 de juny

Nombre de places: Segons el padró municipal

Observacions: Només per a joves empadronats al municipi

Edat dels participants: Nascuts els anys 2001, 2002 i 2003

Organitza: Ajuntament de la Vall de Bianya i Consell Comarcal
de la Garrotxa

Lloc de realització: Diferents espais del municipi
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INSCRIPCIONS ALS CASALS D’ESTIU COORGANITZATS ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE LA GARROTXA I ELS AJUNTAMENTS SEGÜENTS:
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
LES PLANES D’HOSTOLES
RIUDAURA
SANT FELIU DE PALLEROLS
SANT JAUME DE LLIERCA
TORTELLÀ
CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ:
Abans de realitzar una inscripció per Internet, cal que llegiu
detingudament aquestes condicions. També heu de marcar que
les accepteu, ja que en cas contrari no es permetrà iniciar el
procés d’inscripció.
Si encara no esteu registrats, caldrà que ho feu, tant els pares o
els tutors com els nens que s’hi volen inscriure. Aquest registre
es pot realitzar abans de la data d’inici de les inscripcions.
Sobre les inscripcions:
El període d’inscripció serà des del 2 al 26 de maig.
No es fan reserves ni hi ha període de preinscripcions.
Totes les inscripcions es faran a través de la xarxa Internet, al
web www.garrotxajove.cat o a través del web de cada ajuntament participant.
Aquest tràmit també es podrà realitzar a cada ajuntament, de
dilluns a divendres en horari d’oficina.
La inscripció l’ha de fer obligatòriament el tutor legal del nen.
Sobre les activitats:
El Consell Comarcal es reserva el dret d’anul·lar les activitats
que no arribin a un mínim d’inscrits o bé per altres raons lògiques.
Sobre les deduccions:
Per germans:
Sempre que hi hagi més d’un germà inscrit en el mateix casal
d’un d’aquests municipis s’aplicarà un 5% de descompte a la
quota de cada germà.
Per família nombrosa o monoparental i certificat de disminució:
A les famílies nombroses o monoparentals i als participants que
tinguin el certificat de reconeixement de discapacitat se’ls aplicarà un 5% de descompte sobre la quota final.
La deducció només s’aplicarà durant el període
d’inscripcions i sobre les hores del casal d’estiu (en cap cas
al servei de menjador).

Sobre el procés d’inscripció:
Per tal de realitzar la inscripció, seguiu les indicacions del web.
Quan finalitzeu el tràmit d’inscripció es donarà inici al procés
d’inscripció per al nen i l’activitat demanada, cosa que implica
que ha estat acceptada.
Per completar la inscripció, caldrà que a l’apartat “Les meves
inscripcions” imprimiu el JUSTIFICANT d’inscripció i el DOCUMENT DE PAGAMENT i que els feu arribar a l’ajuntament
corresponent, juntament amb tota la documentació, que és:
General:
• Fotografia actual mida carnet del nen inscrit
(cal anotar el nom del nen al darrere)
• Fotocòpia del DNI o del llibre de família
• Fotocòpia del llibre de vacunes
• Fotocòpia de la targeta sanitària del participant que s’hi
inscriu o fotocòpia de qualsevol altre servei mèdic en què
consti l’inscrit
• Justificant d’inscripció
• Comprovant de pagament
Específica:

• Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental
(en cas de tenir aquesta condició)

• Fotocòpia del certificat de reconeixement de discapacitat
• Certificat mèdic d’intolerància o al·lèrgies alimentàries.
ES CONSIDERARÀ NUL·LA QUALSEVOL INSCRIPCIÓ
QUE NO HAGI FORMALITZAT EL PAGAMENT ABANS
DE LA DATA LÍMIT DEL DIA 9 DE JUNY DE 2017.
En cas d’anul·lació de qualsevol inscripció per causes alienes
al Consell Comarcal de la Garrotxa, NO ES RETORNARÀ
l’import pagat. Només es retornarà en cas d’anul·lació per causa
mèdica justificada.
Sobre el pagament:
Per Internet
El pagament es podrà efectuar per Internet des del mateix web,
a la zona LES MEVES INSCRIPCIONS, clicant “pagament La
Caixa” del nen incrit.
Per banc
A qualsevol oficina de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona LA CAIXA, presentant el document de pagament, i en qualsevol dels seus terminals SERVICAIXA.
Al Consell Comarcal de la Garrotxa
Es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit.
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MONTAGUT
I OIX

OLOT

Un any més us volem presentar el casal d’estiu Els Xirucaires (Montagut) amb diverses activitats dirigides a diferents
grups d’edat. Cada setmana es farà una temàtica diferent
que inclourà molts tipus d’activitats: tallers, excursions,
jocs d’aigua, curses orientació, gimcanes, piscina, una nit
fora de casa,.... tot això i molt més!

Campus de tennis, pàdel i natació en què ens submergirem
en els valors personals i socials que es desprenen de l’esport.
Autocrítica, respecte, lleialtat, confiança, compromís i esforç, entre d’altres.

Campus de tennis,
Els Xirucaires 2017 pàdel i natació
Dates de realització: Del 26 de juny al 6 de setembre.
Cada dia de 8.00 a 18.00

Dates de realització: Del 26 de juny fins el 4 d’agost, de 9.00 a
15.00. Acollida matí de 7.30 a 8.00 i tarda de 15.00 a 18.00

Nombre de places: Limitades

Nombre de places: 30

Edat dels participants: De 3 a 17 anys

Edat dels participants: De P3 fins a 5è

Lloc de realització: Club Tennis Olot

Lloc de realització: Escola CEIP Mont Cós

Preu de l’activitat: Consulteu-lo

Preu de l’activitat: Inscripció de 15 € (material), 40 € la setmana

Descomptes per a germans: Sí
Servei de menjador: Sí

Descomptes per a germans: Sí

Preu del servei de menjador: Consulteu-lo

Servei de menjador: Sí

Informació i inscripcions: Inscripcions al CLUB TENNIS
OLOT, avinguda Equador, 8-10, al telèfon 972 26 13 61 o a
l’adreça escola@tennisolot.com

Preu del servei de menjador: 30 € la setmana
Informació i inscripcions: Per a més informació i per realitzar les inscripcions cal dirigir-se al CSF Els Xirucaires (al costat
de l’escola de Montagut i Oix). El dia 18 de maig a les 19.30 hi
haurà una reunió informativa a Cal Ferrer (3r pis).

Termini d’inscripció: Fins que s’esgotin les places
Organitza: Club Tennis Olot

Termini d’inscripció: A partir del 9 de maig
Organitza: CSF Els Xirucaires
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Taller infantil :

La diversitat d’arts
marcials

Tauca Estiu Art

Taller dirigit a nens/es de 5 a 16 anys, amb o sense coneixements d’arts marcials, on es treballen diferents estils adaptats al grup com ara: kungfu, karate, aikido, kick-boxing,
tai-txi, qi-gong, ioga, meditació, pilates, juntament amb
manualitats... La finalitat és donar a conèixer a l’alumne
diferents disciplines i tècniques orientals per ajudar-lo a:
créixer, millorar el seu estat f ísic i mental, donar seguretat,
pau interior, treball en equip, augment de la psicomotricitat, reflexos, concentració, disciplina... i per descomptat
passar-ho bé mentre aprenem coses noves i passem una
bona tarda.

Taller d’expressió plàstica per a estimular la creativitat amb
divertides propostes de pintura, dibuix, manualitats, color
i modelatge.
Dates de realització: Del 22 de juny a l’1 de setembre
De dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 o de 15.00 a 19.00
Nombre de places: Limitades
Edat dels participants: De 4 a 12 anys

Dates de realització: Del dilluns 26 de juny al divendres 28 de
juliol. De 16.00 a 19.00

Lloc de realització: TAUCA, al carrer Joan Oliver, 5 (al costat
de l’aparcament del Consum)

Nombre de places: 15 places per setmana

Preu de l’activitat: Segons setmanes.
El preu inclou tot el material.

Edat dels participants: De 5 a 16 anys

Descomptes per a germans: Sí

Lloc de realització: Centre Nírmala, al carrer Joaquim Vayreda, 13 d’Olot (davant de l’oficina de correus)

Servei de menjador: No

Preu de l’activitat: Juliol: 225 €, 1 setmana: 60 €, 1 tarda: 15 €.
Descomptes per a germans: No

Informació i inscripcions: TAUCA, al carrer Joan Oliver, 5.
Telèfons 972 27 02 37, 616 35 03 78 i 636 61 82 01. Pàgina web
www.tauca.com i correu electrònic tauca@tauca.com

Servei de menjador: No

Termini d’inscripció: Fins que s’omplin les places

Informació i inscripcions:
Esther i Josep, telèfon 661 81 80 01. Correu electrònic:
josepsiv@yahoo.es Pàgina www.chatedo.com

Observacions: Servei d’acollida una estona abans i després dels
tallers.

Termini d’inscripció: De l’1 de maig al 15 de juliol, mentre
quedin places.
Observacions: Cal portar berenar, aigua i roba còmoda.

Organitza: Tauca

Organitza: Centre Nírmala
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Vine a fer teatre
amb l’Anna Roca

Estiu creatiu

A través del teatre ens divertim i podem millorar l’expressió
verbal i corporal. Treballem la creativitat i aprenem literatura, història i art. Aprenem a estimar la lectura i a treballar
en equip. I sobretot, millorem la nostra intel·ligència emocional.

Taller en què es combinen teatre i plàstica per tal d’estimular
la creativitat. A partir del joc teatral i l’art visual, l’infant
treballarà diferents aspectes d’expressió plàstica (dibuix,
pintura, escultura, fotografia, etc.) i d’expressió teatral (ser
un bon comunicador, perdre la por al ridícul, el joc d’equip,
etc.).

Dates de realització: Del 26 de juny al 28 de juliol i del 21
d’agost a l’1 de setembre. Matins de 9.00 a 13.00. Inscripcions
per setmanes.
Nombre de places: Grups reduïts amb places limitades.

Dates de realització: Del 26 de juny al 28 de juliol i del 21
d’agost a l’1 de setembre. Matins de 9.00 13.00. Inscripcions per
setmanes.

Edat dels participants: A partir de 6 anys

Nombre de places: Grups reduïts amb places limitades

Lloc de realització: Els Catòlics, al carrer Clivillers, 7, 1r, d’Olot

Edat dels participants: De 3 a 12 anys

Preu de l’activitat: Segons setmanes

Lloc de realització: Pigment i els Catòlics

Descomptes per a germans: Sí

Preu de l’activitat: Segons setmanes. El preu inclou el material.

Servei de menjador: No

Descomptes per a germans: Sí

Informació i inscripcions: Per a més informació, podeu parlar
amb l’Anna Roca al 656 83 66 55. Per fer les inscripcions, podeu
trucar o enviar un correu a annaroca@annaroca.com

Servei de menjador: No

Termini d’inscripció: Fins que s’omplin les places

Informació i inscripcions: Pigment, al carrer Bellaire, 5,
d’Olot, telèfon 972 26 05 86, pàgina www.pigment.cat Anna
Roca, telèfon 656 83 66 55, pàgina www.annaroca.com

Organitza: Cia. de Teatre Anna Roca

Termini d’inscripció: Fins que s’omplin les places
Observacions: Servei d’acollida gratuït abans i després dels tallers. Consulteu-ne l’horari.
Organitza: Cia teatre Anna roca i Pigment: Vayreda&Vendrell
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Fem un musical! Tu Casal d’estiu:
seràs l’estrella!
El petit Alot
Si t’agrada cantar, ballar, fer teatre i representar una història divertida, puja dalt l’escenari amb nosaltres. Aprendràs a passar-t’ho bé, treure la vergonya, ser creatiu/va i a
convertir-te en l’estrella d’un Musical.

Al casal d’estiu del Petit Alot jugarem, pintarem, experimentarem, ens remullarem amb els jocs d’aigua més divertits i farem sortides amb diferents temàtiques.

Dates de realització: Del 3 al 28 de juliol, de 17.00 a 19.00

Dates de realització: Del 26 de juny a l’1 de setembre, de 9.00
a 13.00 i de 15.00 a 18.00. El centre estarà obert de 7.00 a 19.00

Nombre de places: 10

Nombre de places: Limitades

Edat dels participants: De 10 a 15 anys

Edat dels participants: De 4 mesos a 9 anys

Lloc de realització: Música&Escena, a l’avinguda Reis Catòlics
41, 1r d’Olot.

Lloc de realització: El Petit Alot
Preu de l’activitat: Per concretar

Preu de l’activitat: 28 € la setmana

Descomptes per a germans: Sí

Descomptes per a germans: Sí

Servei de menjador: Sí

Servei de menjador: No

Preu del servei de menjador: Consulteu-lo

Informació i inscripcions: MÚSICA&ESCENA a l’avinguda
Reis Catòlics 41, 1r d’Olot. Correu electrònic info@musicaescena.cat, pàgina www.musicaescena.cat

Informació i inscripcions: El Petit Alot, al carrer Pare Roca, 1,
baixos. Telèfon: 872 02 23 06 / 662 601 278. Adreça electrònica:
info@elpetitalot.com

Termini d’inscripció: 20 de juny

Termini d’inscripció: Del 15 de maig al 23 de juny

Observacions: Els alumnes de Música&Escena tenen reducció
del preu de l’activitat.

Organitza: El Petit Alot

Organitza: Música&Escena, espai de formació musical. Àngels
Barnadas i Puigferrer
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Escala l’estiu!

Summer Fun Weeks

La Bloquera ofereix un casal de vacances que gira al voltant de l’escalada, acompanyat de moltes activitats, jocs,
tallers, sortides i ioga! Es treballaran principalment el treball en equip, els valors de la muntanya i la importància de
l’activitat f ísica. És un casal destinat a nens amb energia i
moltes ganes de passar-ho bé!

Aquest estiu, tots els nostres alumnes podran gaudir dels millors casals urbans: les Fun Weeks de Kids&Us! Durant les
Fun Weeks, durem a terme diverses activitats, exclusivament
en anglès (psicomotricitat, taller de teatre, l’hora del conte,
manualitats, mercat, cançons temàtiques i llibre d’estiu). Les
activitats de les Fun Weeks s’adrecen a nens i nenes de 3 a
10 anys, que dividim per franges d’edat (3 i 4 anys, 5 i 6 anys
i de 7 a 10 anys) i en grups de com a màxim 10 infants per
professor. D’aquesta manera, assegurem que els nens puguin
interactuar perfectament amb el professor i amb els seus
companys.

Dates de realització: Del 26 de juny al 28 de juliol, de 9.00 a
13.00
Nombre de places: 20

Dates de realització: Del 26 de juny al 28 de juliol i del 28
d’agost a l’1 de setembre, de 9.00 a 13.00

Edat dels participants: A partir de 3 anys
Lloc de realització: La Bloquera

Nombre de places: Limitades

Preu de l’activitat: 55 € per setmana. 230 € per 5 setmanes
Descomptes per a germans: Sí

Edat dels participants: Totes les activitats de les Fun Weeks
s’adrecen a nens i nenes de 3 a 10 anys

Servei de menjador: No

Lloc de realització: Centre Kids&Us Olot

Informació i inscripcions: a la pàgina www.labloquera.cat o a
La Bloquera, al carrer Mossèn Gelabert, 9D.

Preu de l’activitat: Consultar al centre
Descomptes per a germans: No

Termini d’inscripció: Obertes

Servei de menjador: No

Organitza: La Bloquera

Termini d’inscripció: A partir del 15 de maig

Observacions: Servei d’acollida de 8.30 a 9.00 i de 13.00 a 14.30
(poden portar una carmanyola per dinar)

Observacions: Hora d’arribada: a partir de les 8.30. Hora de recollida: fins a les 13.30
Organitza: Kids&Us Olot
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Casal de natura i
excursionisme

Curset de tennis i
tennis i esports

Casal per a mainada i joves que vulguin estar en contacte
directe amb la natura tot realitzant activitats relacionades
amb la fauna, flora i medi rural combinant excursions a peu
i en bicicleta.

Activitat que combina com a base principal el tennis amb
estones de jocs, activitats lúdiques, classes de natació i altres esports. Si t’agrada el tennis i vols provar altres esports,
aquesta és la teva activitat per aquest estiu! La programació
diària és de 2 hores de tennis, 1 hora d’esmorzar i jocs i 1
hora de natació o altres esports.

Dates de realització: Del 3 al 30 de juliol, de 8.30 a 14.30
Nombre de places: 20

Dates de realització: Del 26 de juny a l’1 de setembre. 10 setmanes. Horaris:
Tennis i esports: de 9.00 a 13.00
Curset de tennis: d’11.00 a 13.00 i de 16.00 a 18.00

Edat dels participants: De 8 a 15 anys
Lloc de realització: Casal de Bonavista

Nombre de places: Sense límit de places

Preu de l’activitat: 50 € per setmana
Descomptes per a germans: Sí

Edat dels participants:
Tennis i esports: nascuts del 2001 al 2011
Curset de tennis: nascuts del 2001 al 2012

Servei de menjador: No

Lloc de realització: Club Natació Olot

Informació i inscripcions: Reunió informativa el dia 15 de
juny. Inscripcions al telèfon 699 59 79 43.

Preu de l’activitat: Consulteu a la pàgina www.cnolot.cat
Descomptes per a germans: Sí

Termini d’inscripció: Fins l’11 de juny

Servei de menjador: No

Organitza: Agrupació naturalista i ecologista de la Garrotxa

Informació i inscripcions: a la pàgina www.cnolot.cat a partir
del 9 de maig, segons l’edat.
Termini d’inscripció: Les inscripcions seran obertes tot l’estiu
segons disponibilitat de places.
Observacions: Per començar una activitat caldrà haver fet la
inscripció 15 dies abans.
Organitza: Club Natació Olot.
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Poliesport (matins)
i Lúdic Esport (tardes) Engresca’t Jove
Poliesport: en funció de l’edat els participants realitzaran
diferents activitats de totes les programades com natació,
waterpolo, tennis, jocs, plàstica, jocs de pista, psicomotricitat, acroesport (equilibri, agilitat i malabarismes), tallers
i sortides.
Lúdic Esport: Adaptarem les activitats programades per a
cada jornada a les edats del grup i a les que hagin fet durant
el matí si és el cas. Serem flexibles perquè tots els participants gaudeixin al màxim de totes les propostes que hem
preparat, com ara, excursions o sortides lúdiques, jocs
aquàtics, gimcanes, descobrir i practicar nous esports, tallers...

L’engresca’t Jove combina esports com natació, tennis, atletisme, waterpolo, acroesport i altres, amb tallers de grafits,
orientació, cuina, maquillatge artístic, ciència, màgia, decoració amb henna i d’altres. I per si encara no en fas prou,
també hem preparat gimcanes, jocs de pistes i una nit de
convivència.

Dates de realització: Del 26 de juny a l’1 de setembre.
10 setmanes.
Horaris: De 7.45 o 9.00 a 13.00 o 15.00
De 7.45 o 9.00 a 18.00 o 19.00
De 15.00 a 18.00 o 19.00

Nombre de places: Limitades segons l’edat

Dates de realització: Del 26 de juny a l’1 de setembre.
10 setmanes.
Horaris: De 7.45 o 9.00 a 13.00 o 15.00
De 7.45 o 9.00 a 18.00 o 19.00
De 15.00 a 18.00 o 19.00

Edat dels participants: Nascuts del 2005 al 2009
Lloc de realització: Club Natació Olot.

Nombre de places: Limitades segons l’edat

Preu de l’activitat: Consulteu a la pàgina www.cnolot.cat.

Edat dels participants: Poliesport: nascuts del 2010 al 2013.
Lúdic Esport: nascuts del 2005 al 2013

Descomptes per a germans: Sí

Lloc de realització: Club Natació Olot

Servei de menjador: Sí

Preu de l’activitat: Consulteu a la pàgina www.cnolot.cat
Descomptes per a germans: Sí

Preu del servei de menjador: Consulteu-lo

Servei de menjador: Sí

Informació i inscripcions: A la pàgina www.cnolot.cat a partir
del 9 de maig, segons l’edat.

Preu del servei de menjador: Consulteu-lo
Informació i inscripcions: a la pàgina www.cnolot.cat a partir
del 9 de maig, segons l’edat.

Termini d’inscripció: Les inscripcions seran obertes tot l’estiu
segons disponibilitat de places.

Termini d’inscripció: Les inscripcions seran obertes tot l’estiu
segons disponibilitat de places.

Observacions: Per començar una activitat caldrà haver fet la
inscripció 15 dies abans.

Observacions: Per començar una activitat caldrà haver fet la
inscripció 15 dies abans.

Organitza: Club Natació Olot

Organitza: Club Natació Olot
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DRAC’s

Natació educativa

DRAC’s (Diversió, responsabilitat, aprenentatge i compromís): Activitat pels joves nascuts el 2003 i 2004, on es realitzaran activitats esportives, lúdiques, tallers, treballs socials, sortides i esports d’aventura.

Aprenentatge i perfeccionament de natació en grups homogenis segons edat i nivell dels cursetistes.
Dates de realització: Del 26 de juny a l’1 de setembre.
10 setmanes.
Horaris: De 16.30 a 17.10
De 17.20 a 18.00

Dates de realització: Del 26 de juny al 28 de juliol. 5 setmanes.
De 7.45 o 9.00 a 14.00 o 15.00

Nombre de places: Limitades.

Nombre de places: Limitades,

Edat dels participants: Nascuts del 2003 al 2015.

Edat dels participants: Nascuts el 2004 i el 2003.

Lloc de realització: Club Natació Olot.
Preu de l’activitat: Consulteu a la pàgina www.cnolot.cat.

Lloc de realització: Club Natació Olot

Descomptes per a germans: Sí

Preu de l’activitat: Consulteu a la pàgina www.cnolot.cat.

Servei de menjador: No

Descomptes per a germans: Sí

Informació i inscripcions: a la pàgina www.cnolot.cat a partir
del 9 de maig, segons l’edat.

Servei de menjador: Sí

Termini d’inscripció: Les inscripcions seran obertes tot l’estiu
segons disponibilitat de places.

Preu del servei de menjador: Consulteu-lo

Observacions: Per començar una activitat caldrà haver fet la
inscripció 15 dies abans.

Informació i inscripcions: a la pàgina www.cnolot.cat a partir
del 9 de maig, segons l’edat.

Organitza: Club Natació Olot.

Termini d’inscripció: Les inscripcions seran obertes tot l’estiu
segons disponibilitat de places.
Observacions: Per començar una activitat caldrà haver fet la
inscripció 15 dies abans.
Organitza: Club Natació Olot.

55

ALTRES ACTIVITATS

Ludicoformatives

OLOT

OLOT

Estiu, esport i
Grup de Joves
diversió al Gimcol (JoVE’s)
Jocs i esports diversos (acrobàcies, ping-pong i altres activitats a la nostra sala d’esports), piscina 2 dies a la setmana i
sortides a l’aire lliure a peu i amb bicicleta.

Una tarda a la setmana durant els mesos de juliol i agost
es realitzaran diferents activitats relacionades amb el món
del voluntariat, la participació comunitària i la solidaritat.
Sempre des d’una vessant lúdica i activa. Per altra banda,
els joves podran provar l’experiència de fer voluntariat en
primera persona altres dies de la setmana.

Dates de realització: Del 26 de juny a l’1 de setembre,
de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00.
Nombre de places: 20

Dates de realització: De 16.00 a 19.00, els dimecres i a concretar els altres dies de la setmana.

Edat dels participants: De 6 a 12 anys

Nombre de places: 25

Lloc de realització: Gimnàs Gimcol, a la Ronda Fluvià, 6 d’Olot

Edat dels participants: De 12 a 16 anys.

Preu de l’activitat: 44 € per setmana

Lloc de realització: Creu Roja La Garrotxa.

Descomptes per a germans: Sí

Preu de l’activitat: Gratuïta

Servei de menjador: No

Descomptes per a germans: No

Informació i inscripcions: GIMCOL, a la Ronda Fluvià,6,
d’Olot. Telèfons 972 26 90 09, 659 41 49 94. Adreça electrònica
info@gimcol.com

Servei de menjador: No
Informació i inscripcions: Creu Roja La Garrotxa

Termini d’inscripció: Fins que es cobreixin les places

Termini d’inscripció: Al llarg del mes de juny

Observacions: Les inscripcions es fan per setmanes i el número d’inscrits (20) es refereix al màxim diari.

Organitza: Creu Roja La Garrotxa

Organitza: Gimnàs Gimcol
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Pàdel Indoor Garrotxa

Petit Ésdansa’T

Campus de pàdel

Classes de pàdel de 9.00 a 11.00 treballant la tècnica i tàctica amb base a jocs i la condició f ísica, campionats cada
setmana per categories per aplicar l’après en les classes.
Piscina dilluns, dimecres i divendres de 12.00 a 13.00 fent
perfeccionament dels estils i natació recreativa amb tècnics
titulats. Poliesport i tallers en anglès... i moltes més coses
amb llicenciats d’educació f ísica per fer un aprenentatge
educatiu i divertit alhora.

El Petit Ésdansa’T és un primer descobriment de la dansa i
la música d’arrel tradicional. Del dilluns 21 al divendres 25
d’agost es treballaran danses tradicionals del país i d’arreu
del món, com la dansa Bijago Kampune de Guinea Bissau o
les polques “del grito del bolo” de Nicaragua; es proposaran
tallers sobre la preparació del cos i aquest 2017 es treballarà específicament l’expressió en la dansa. I a més, durant
tota la setmana es treballarà l’espectacle que tindrà lloc el
dissabte 26 d’agost al migdia en el marc de l’Ésdansa. Els
nens que s’apuntin als tallers en seran protagonistes al costat d’algunes de les companyies internacionals participants
en el festival.

Dates de realització: Del 26 de juny a l’1 de setembre, de 8.30
a 15.00. Campus de 9.00 a 13.00, acollida de 8.30 a 9.00 i menjador de 13.00 a 13.30. Inscripcions per setmanes.
Nombre de places: Màxim 45 per setmana

Dates de realització: Del dilluns 21 al divendres 25 d’agost, de
9.00 a 13.30 i de 16.00 a 18.00

Edat dels participants:
De 5 a 18 anys, es fan grups per edat i nivells.

Nombre de places: 70 places

Lloc de realització:
Pàdel Indoor Garrotxa i piscina municipal de les Preses.

Edat dels participants: Nens i nenes nascuts del 2005 al 2013.

Preu de l’activitat: Una setmana 60 € i cada setmana surt una
mica més barat: si feu dos setmanes 110 €, tres 160 €... Si fas 6, 7
ó 8 setmanes aquestes últimes surten a 40 € la setmana.

Lloc de realització: A l’entorn de l’Espai de dansa d’arrel tradicional de Les Preses
Preu de l’activitat: 55 € (2n germà: 46,75 €), (3r germà o més:
38,50 €)

Descomptes per a germans: Sí
Servei de menjador: Sí

Descomptes per a germans: Sí

Preu del servei de menjador: 8 € per dia

Servei de menjador: No

Informació i inscripcions:
inscripcions a la pàgina www.padelgarrotxa.com o al correu
electrònic jbatlle4@xtec.cat També trucant al 654 470 078 o al
606 061 414 o anant a les instal·lacions.
Termini d’inscripció: 23 de juny.

Informació i inscripcions: A partir del 29 d’abril, per Internet
a www.esdansa.cat i a www.marboleny.cat o presencialment a
l’oficina de l’Espai de dansa d’arrel tradicional.
Termini d’inscripció: Fins que s’exhaureixin les places

Observacions: Per a més informació del campus i visita de les
instal·lacions, podeu venir els dissabtes 3 i 10 de juny, d’11.00 a
13.00, amb el director del campus, Jordi Batlle.

Observacions: Entrada: 8.45 – 9.00 i 15.45 – 16.00 / Sortida:
13.30 – 13.45 i 18.00 – 18.15

Organitza: Pàdel Indoor Garrotxa

Organitza: Ésdansa
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LES PRESES

SANT JOAN LES FONTS

Casal d’estiu “Art

Ésdansa’T Jove

viu amb cavalls”

Novetat d’aquest 2017! Neix l’Édansa’T Jove, els tallers per
a nois i noies del festival Ésdansa. Una oportunitat única
d’aprendre danses d’arreu del món i alhora treballar molts
aspectes de la dansa! Coneixereu i ballareu les danses Kakau
de l’ètnia Manjaca de Guinea Bissau o la dansa del “Palo de
Mayo” que forma part de la cultura caribenya de Nicaragua.
A més coneixereu “la dansa com a eina” amb el ballarí, coreògraf i mestre de dansa Cesc Gelabert. Participaran d’un
espectacle molt especial...

Situats al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, un grup de voluntaris titulats hem elaborat un programa educatiu que ofereix activitats vinculades amb la natura i l’horticultura, els cavalls, l’esport i l’art. Què hi fem?
Promoure el respecte a la natura i la sensibilització amb
l’entorn, despertar la consciència de la relació amb el cavall
i aplicar l’actitud correcta i el noble comportament. Integració de postures equilibrades i actituds correctes a través
de l’esport i el joc. Tallers artístics amb expressions diverses: pintura, música, dansa, manualitats i artesania. Si vols
passar un estiu d’allò més divertit i aprendre valors fonamentals, vine a gaudir amb nosaltres! Deixem de competir i
aprenem a COMPARTIR!
Dates de realització: Del 26 de juny al 8 de setembre. De 9.00
a 13.30.
Nombre de places: 20 places
Edat dels participants: De 5 a 16 anys
Lloc de realització: Mas Serradell (Begudà), Sant Joan les
Fonts.
Preu de l’activitat: 44 € per setmana
Descomptes per a germans: Sí
Servei de menjador: Sí
Preu del servei de menjador: 2 €/dia o 10 €/setmana (el servei
de menjador és d’acompanyament fins a les 15.00, han de portar
la carmanyola amb el dinar de casa.)
Informació i inscripcions: A l’adreça electrònica:
artviuambcavalls@gmail.com i al telèfon 659 73 72 75.
Termini d’inscripció: Per ordre d’arribada, fins a exhaurir les
places.
Observacions: Estem oberts a oferir preus especials en cas de
no disposar de recursos econòmics. Oferim servei d’acollida de
8.15 a 9.00 per 2 €/dia.
Organitza: Associació Esportiva Art Viu amb Cavalls i Associació DIDAC.

Dates de realització: Del dilluns 21 al divendres 25 d’agost, de
9.00 a 13.30.
Nombre de places: 35 places
Edat dels participants: Nois i noies nascuts del 1999 al 2004.
Lloc de realització: A l’entorn de l’Espai de dansa d’arrel tradicional de Les Preses.
Preu de l’activitat: 50 €, (2n germà = 42,50 €), (3r germà o més
= 35,00 €).
Descomptes per a germans: Sí
Servei de menjador: No
Informació i inscripcions: A partir del 29 d’abril, per Internet
a www.esdansa.cat i a www.marboleny.cat o presencialment a
l’oficina de l’Espai de dansa d’arrel tradicional.
Termini d’inscripció: Fins que s’exhaureixin les places.
Observacions: Entrada: 8.45 – 9.00 / Sortida: 13.30 – 13.45
Organitza: Ésdansa
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SANT JOAN LES FONTS SANT JOAN LES FONTS

Cursets de
natació

Tecnificació i
Competició de
natació al C.P.S.

Cursets d’iniciació, ensenyament i perfeccionament de
natació a la piscina del C.P. Santjoanenc de Sant Joan les
Fonts. Els nens i nenes participants podran prendre contacte i millorar les seves habilitats en el medi aquàtic. Inscripcions per setmanes, una hora diària de dilluns a divendres
(matí o tarda).

Si estàs familiaritzat amb el medi aquàtic i t’agrada nedar,
podràs tecnificar el teu nivell de natació, fer nous amics
amb la mateixa afició i participar en competicions durant
l’estiu amb el C.P. Santjoanenc. Podràs aprendre i tecnificar
els diferents estils i millorar el teu nivell!

Dates de realització: Del 26 de juny a l’1 de setembre. De dilluns a divendres, d’11.00 a 13.00 o de 17.00 a 19.00. Una hora
diària a escollir.

Dates de realització: Del 19 de juny a l’1 de setembre,
de dilluns a divendres, a escollir matí o tarda.

Nombre de places: 20 places

Nombre de places: 25 places

Edat dels participants: De 3 a 12 anys

Edat dels participants: De 6 a 18 anys

Lloc de realització: Piscina del Club Poliesportiu Santjoanenc.

Lloc de realització: Piscina del Club Poliesportiu Santjoanenc.

Preu de l’activitat: A consultar. Preus per setmanes.
Descomptes per a socis del C.P. Santjoanenc.

Preu de l’activitat: 100 € tot l’estiu
Descomptes per a germans: Sí

Descomptes per a germans: Sí

Servei de menjador: No

Servei de menjador: No

Informació i inscripcions: A les oficines del C.P. Santjoanenc,
de dilluns a divendres a les tardes. Correus electrònics cpsnatacio@gmail.com i info@cpsantjoanenc.org Telèfon 972 29 22 37

Informació i inscripcions: A les oficines del C.P. Santjoanenc,
de dilluns a divendres a les tardes. Correus electrònics cpsnatacio@gmail.com i info@cpsantjoanenc.org Telèfon 972 29 22 37

Termini d’inscripció: Fins el dia 16 de juny.

Termini d’inscripció: Una setmana abans de l’inici de l’activitat.
Observacions: Una hora cada dia de la setmana.

Observacions: Descomptes per a socis i germans. Activitat
amb una durada complerta de tot l’estiu.

Organitza: Club Poliesportiu Santjoanenc

Organitza: Club Poliesportiu Santjoanenc
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TORTELLÀ

TORTELLÀ

LA VALL D’EN BAS

Ruta per la Garrotxa

Estiu musical

Durant una setmana volem realitzar una ruta a peu per indrets i paratges naturals de la nostra comarca, realitzant
una volta circular amb inici i final a Sant Privat d’en Bas.
Caminarem, dormirem en refugis, farem bivac, tot acompanyat de jocs i activitats diverses per tal que ens ho passem
d’allò més bé a l’hora que aprenem del medi que ens envolta
i l’entenem com a gran recurs a respectar.

En el marc de la quarta edició de l’estiu musical, les activitats seran: conjunt instrumental, teatre musical, piano,
bateria, ballet, cant, manualitats, activitats a l’aire lliure i
concerts.
Dates de realització: Del 26 de Juny al 21 de juliol, de 15.30 a
18.30

Dates de realització: Una setmana de durada, amb inici el 31
de juliol i fins al 6 d’agost. Horaris: 24 h al dia, amb inici el dia 31
de juliol a les 9.00 i finalització el 6 d’agost a les 17.00.

Nombre de places: 30 places

Nombre de places: 20 places

Edat dels participants: De P4 a 6è de primària

Edat dels participants: De 12 a 16 anys

Lloc de realització: Ajuntament de Tortellà

Lloc de realització: Vall d’en Bas

Preu de l’activitat: 240 € les 4 setmanes. 70 € la setmana

Preu de l’activitat: 300€

Descomptes per a germans: No

Descomptes per a germans: Sí

Servei de menjador: No

Servei de menjador: Sí

Informació i inscripcions: a l’adreça electrònica:
laurasanchezgarriga@gmail.com o al telèfon 696 297 422.

Preu del servei de menjador: Inclòs en el preu, des del berenar
del primer dia i fins el dinar de l’últim

Termini d’inscripció: Fins al 22 de juny

Informació i inscripcions: Arriant Formació i Lleure, SLU, al
carrer del Carme, 8, 1r d’Olot.

Organitza: Estiu musical amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Tortellà

Telèfons 972 69 11 23 i 680 237 745. Correu electrònic arriant.
org info@arriant.org
Termini d’inscripció: Fins el 30 de juny a les 19.00.
Observacions: Les caminades són de màxim 4-5 h., i no caminarem en ruta cada dia, sinó que farem 2 nits al refugi de
Sta Magdalena i 2 nits al de Falgars. La resta de nits, seran 1 en
tenda i 1 en bivac.
Organitza: Arriant Formació i Lleure, SLU.
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VALL D’EN BAS

LA VALL D’EN BAS

Curset d’equitació
en anglès
És una alternativa lúdica i educativa per a les vacances dels
vostres fills. La canalla es familiaritzarà amb el món del cavall i aprendrà a muntar, cuidar i entendre aquests animals
i alhora, treballarem aspectes com la coordinació psicomotriu, l’equilibri i la intuïció. Les activitats de lleure seran en
anglès.
Dates de realització: Per setmanes, del 26 de juny al 4 d’agost i
del 4 al 8 de setembre. De 9.00 a 15.00.
Nombre de places: 20 places
Edat dels participants: De 5 a 16 anys
Lloc de realització: Mas Mitjà, polígon 27 s/n. Vall d’en Bas.
Preu de l’activitat: 75 €
Descomptes per a germans: Sí
Servei de menjador: Sí
Preu del servei de menjador: 25 €
Informació i inscripcions: Les inscripcions s’obriran el 9 de
maig. Per obtenir més informació cal posar-se en contacte per
correu (cequatrelavall@gmail.com), o per telèfon (679 671 492).
El servei del dinar és a càrrec del càtering Serrat Agrocuina Vall
Bas.
Termini d’inscripció: Fins al 19 de juny
Observacions: Sempre que hi hagi més d’un germà inscrit al
casal, s’aplicarà un 5% de descompte a la quota de cada germà.
Organitza: Centre Eqüestre la Vall
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Formatives

OLOT

OLOT

Mecanografia

Classes de reforç i
tècniques d’estudi

Has reflexionat alguna vegada sobre la quantitat de temps
que inverteixes a passar els treballs a l’ordinador? Si hi has
pensat, has arribat a la conclusió que tardes massa estona a
teclejar els treballs i vols tenir més temps per dedicar-lo a
altres tasques, no ho dubtis més: has de venir a fer un curs de
mecanografia a MTM i podràs fer els treballs amb el mínim
temps possible, sense mirar les tecles i sense fer faltes. El
proper curs ja ho agrairàs. Els bons resultats obtinguts pels
nostres alumnes ens donen el bon segell de qualitat que ens
caracteritza i ens permeten continuar la nostra feina com
hem anat fent des de fa més de tres dècades. T’hi esperem!

Classes de reforç escolar individual i en grups. Tècniques
d’estudi, estratègies d’aprenentatge, lectoescriptura i ortografia. Reeducacions pedagògiques i logopèdiques (dèficit
d’atenció, dislèxia, dislàlies, afonies, etc.), des d’infantil fins
a batxillerat. Preparació per als cicles formatius i per al curs
vinent a partir d’un treball personalitzat..
Dates de realització: Durant tot l’estiu (juny a setembre).
Matins i tardes a convenir.

Dates de realització: Durant tot l’estiu, de dilluns a divendres.
Matins o tardes.

Nombre de places: Sense límit

Nombre de places: Limitades

Edat dels participants: A partir de 2 anys

Edat dels participants: A partir de 8 anys

Lloc de realització: Diàleg, Plaça Clarà 6, despatx 14 (sobre el
Viena d’Olot)

Lloc de realització: MTM, al carrer García Robles, s/n (barri
de Sant Pere Màrtir).

Preu de l’activitat: Segons la durada i el nombre de sessions

Preu de l’activitat: Segons el curs

Descomptes per a germans: Sí

Descomptes per a germans: Sí

Servei de menjador: No

Servei de menjador: No

Informació i inscripcions: Diàleg, Plaça Clarà 6, despatx 14
(sobre el Viena d’Olot). Telèfon: 972 27 29 93. Correu electrònic: centredialeg@gmail.com

Informació i inscripcions: MTM, al carrer García Robles s/n,
telèfons 666 54 01 89 - 972 27 21 53 , pàgina www.mtm.cat
Termini d’inscripció: Sense límit

Termini d’inscripció:
Fins que es cobreixin el total de les places

Organitza: MTM Montse Toronell

Organitza: Diàleg, Centre de Psicopedagogia i Logopèdia
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Formatives

Formatives

OLOT

Aula de reforç /
formació

Mecanografia

Classes de reforç i ampliació en grups reduïts de totes les
assignatures des d’infantil fins a batxillerat i cicles formatius (GM i GS). Ajudem a preparar les recuperacions de setembre i t’encaminem per començar el nou curs. Treballem
la gramàtica anglesa i les tècniques d’estudi. Proves accés a:
cicles formatius, ESO i selectivitat.

Edat dels participants: Des d’infantil fins a batxillerat / cicles.

Vine, a EMAG-3! Per TEMPS, per PREU, per RAPIDESA i
per CONFIANÇA. Amb garantia de MÈTODE I MOTIVACIÓ. Recorda que un 90% del que escrius ho fas TECLEJANT. Un alumne que escrigui a dues-centes pulsacions
per minut pot escriure en UNA HORA el que abans feia en
CINC hores. En només un estiu, amb aquest curs de mecanografia adaptada a l’ordinador aprendràs a escriure sense
mirar el teclat, en un temps rècord i sense treballar a casa.
Obtindràs una rapidesa excel·lent, actualment imprescindible per a escriure a l’ordinador. EL SISTEMA MECA-RAPID és únic a la Garrotxa. TRENTA-SET ANYS i els èxits
dels nostres alumnes ens avalen. Apunta-t’hi a EMAG-3,
per prestigi. MARCARÀS LA DIFERÈNCIA!

Lloc de realització: Abecé, aula de formació, al carrer Closells,
1, d’Olot (davant B-Crek).

Dates de realització: Durant tot l’estiu, de dilluns a divendres.
Matins o tardes.

Dates de realització: Del 26 de juny al 5 de setembre.
De 9.30 a 12.30h i de 15.00 a 18.00.
Nombre de places: 4/5 alumnes per aula

Nombre de places: Sense límit

Preu de l’activitat: Segons hores setmanals

Edat dels participants: A partir de 8 anys

Descomptes per a germans: Sí

Lloc de realització: EMAG-3 (centre MECA-RÀPID), al carrer
Sant Rafel, 11, 3r, d’Olot.

Servei de menjador: No

Preu de l’activitat: Segons el curs escollit. Preus assequibles.

Informació i inscripcions: Abecé, aula de formació, al carrer
Closells, 1, d’Olot (davant B-Crek)
Telèfons 972 27 64 59 / 607 35 60 80.

Descomptes per a germans: Sí
Servei de menjador: No
Informació i inscripcions: EMAG-3 (centre MECA-RÀPID),
al carrer Sant Rafel, 11, 3r, d’Olot.Telèfons 972 26 62 74 o 646
82 63 63.

Termini d’inscripció: A partir del maig fins a esgotar places.
Organitza: Abecé, aula de formació

Termini d’inscripció: Sense termini
Observacions: Es poden fer una o dues classes diàries de dilluns a divendres. L’ALUMNE pot ESCOLLIR.
Organitza: EMAG 3 (CENTRE MECA RÀPID).
Pàgina www.emag3.com
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Formatives

OLOT

Informàtica

Intensive summer
One to One

Vine a EMAG-3. Per TEMPS, Per PREU, per RAPIDESA i per
CONFIANÇA. Amb garantia de MÈTODE I MOTIVACIÓ.
Gaudeix aprenent amb els nostres cursos d’informàtica.
Cursos pensats gairebé a mida per a cada alumne. Realitzem un ensenyament PERSONALITZAT amb un màxim de
quatre ALUMNES per professor i hora de classe. Informa’t
sobre el nostre curs MIXT DE MECANOGRAFIA I INFORMÀTICA. També oferim cursos de Windows10, Word,
Excel, PowerPoint, OpenOffice, Gimp, Photoshop, Coreldraw, Freehan, Flash, Photoscape, Internet, pàgines Web,
creació de blocs i d’àlbums digitals, tauletes, I mòbils entre
altres. Eficàcia i rendiment màxims. Adreçats a TREBALLS
DE L’ESCOLA. Apostem pel millor aprenentatge! VINE a
informar-te’n sense compromís i els teus fills t’ho agrairan!

Cursos de suport: per consolidar coneixements i preparar el
curs vinent. Cursos de Cambridge: nivells KET, PET, FCE i
CAE. Intensius i semi intensius per preparar properes convocatòries. Cursos de conversa: des de nivell inicial fins a
avançat.
Dates de realització: Del 26 de juny al 28 de juliol. Matins de
9.00 a 11.00 o de 11.00 a 13.00. Tardes: de 15.00 a 17.00 o de
17.00 a 19.00.
Nombre de places: Limitades

Dates de realització: Durant tot l’estiu, de dilluns a divendres.
Matins o tardes.

Edat dels participants: A partir de primària i fins a batxillerat.

Nombre de places: Quatre alumnes per hora de classe.
Edat dels participants: A partir de 8 anys

Lloc de realització: One to One School of English.

Lloc de realització: EMAG-3 (centre MECA-RÀPID), al carrer
Sant Rafel, 11, 3r, d’Olot.

Preu de l’activitat: Per determinar

Preu de l’activitat: Segons el curs escollit. Preus assequibles. El
curs MIXT de MECANOGRAFIA I INFORMÀTICA té un DESCOMPTE del 18 % sobre la suma de fer cada curs per separat.

Descomptes per a germans: No

Descomptes per a germans: No

Informació i inscripcions: One to One School of English, al
carrer Josep Saderra, 8, baixos. Telèfon: 972 26 95 77. Adreça
electrònica: info@onetoone.cat

Servei de menjador: No

Servei de menjador: No
Informació i inscripcions: EMAG-3 (centre MECA-RÀPID),
al carrer Sant Rafel, 11, 3r, d’Olot. Telèfons 972 26 62 74 o 646
82 63 63.

Termini d’inscripció: Fins que s’exhaureixin les places.
Observacions: Presentant el carnet jove s’obté un 10% de descompte en la matrícula.

Termini d’inscripció: Sense termini
Observacions: Una hora o una hora i mitja diària, de dilluns a
divendres.

Organitza: One to One School of English.

Organitza: EMAG 3 (CENTRE MECA RÀPID).
Pàgina www.emag3.com
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Ajuntament d’Olot
Ajuntament de Besalú
Ajuntament de Castellfollit de la Roca
Ajuntament de Maià de Montcal
Ajuntament de les Planes d’Hostoles
Ajuntament de les Preses
Ajuntament de Riudaura
Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
Ajuntament de Sant Joan les Fonts
Ajuntament de Santa Pau
Ajuntament de Tortellà
Ajuntament de la Vall d’en Bas
Ajuntament de la Vall de Bianya

Activa
l’estiu!

Abecé, aula de formació
Agrupació naturalista i Ecologista de la Garrotxa
Arriant, formació i Lleure, slu
Associació Esportiva Art Viu amb Cavalls
Centre de Cultura Tradicional i Popular Marboleny
Centre Eqüestre la Vall
Cia de Teatre Anna Roca
Club Natació Olot
Club Poliesportiu Santjoanenc
Club Tennis Olot
CSF els Xirucaires
Diàleg, Centre de Psicopedagogia i Logopèdia
El Petit Alot
Emag-3
Gimnàs Gimcol
Kids&Us Olot
La Bloquera. Espai d’escalada
Laura Sànchez Garriga – Estiu Musical
MTM
Música&Escena. Centre d’Arts Escèniques i Música
Nírmala Associació
One to One School of English
Pàdel Indoor Garrotxa
Pigment::Vayreda&Vendrell
Tauca

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Direcció General de Joventut
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dg: www.boadagrafic.com

ENTITATS ORGANITZADORES:

