Activa
l’estiu!
La Garrotxa
estiu 2022

Activitats d’estiu
per a infants i joves!

Temps per passar-ho bé,
temps d’estiu!
Arriba la 17a edició de la guia Activa l’Estiu – la Garrotxa 2022, una publicació on es recullen
un munt d’activitats pensades per a infants i joves de la comarca perquè passin un estiu
inoblidable, aprenent i descobrint, desenvolupant habilitats o fomentant-ne de noves i
gaudint de noves mirades i nous companys de jocs i activitats.
Aquesta publicació, en format digital, ha estat elaborada conjuntament pel Consell Comarcal
de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot, i té una doble vessant: lúdica i educativa. Educativa
perquè l’educació és un pilar fonamental de les polítiques públiques; som un territori adscrit
a Educació360 i creiem fermament en l’educació a temps complet, sempre, tots els dies
de l’any. Les institucions treballem perquè les activitats que oferim a totes les persones,
independentment de l’edat, aportin valor afegit. I som conscients que educar infants i joves
en valors és construir un futur basat en la solidaritat, l’empatia i la democràcia. Ara, més
que mai, en el context històric en què ens trobem, l’educació ha de ser cabdal.
I no podem oblidar la vessant lúdica. L’estiu és sinònim d’aire lliure, llibertat i creativitat.
Volem que infants i joves dels vint-i-un municipis de la Garrotxa tinguin al seu abast la
possibilitat d’experimentar, de compartir i, en definitiva, de créixer com a persones. A la
guia hi ha activitats molt diverses: de servei a la comunitat, camps de treball, activitats
relacionades amb la natura, l’activitat física, la creativitat, la tecnologia i un llarg etcètera.
Volem que els infants i joves de la Garrotxa i les seves famílies trobin en aquesta guia
aquelles activitats que encaixin amb els seus gustos i inquietuds, i que els permetin passar
un estiu divertit i amb plenitud.
Esperem que us agradin les propostes presentades. Viviu l’estiu a la Garrotxa!

Santi Reixach i Garriga
President del Consell Comarcal de la Garrotxa

Pep Berga i Vayreda
Alcalde d’Olot
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OBSERVACIONS:
Abans de llegir la guia, mireu-vos bé les observacions següents:

1

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

2

La informació de les activitats ha estat facilitada per
cada 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.

3

Les primeres activitats que trobareu són les organitzades per l’Ajuntament d’Olot (Estiu Riu). Després de
les de l’Ajuntament d’Olot, hi trobareu les activitats
que organitzen la resta d’ajuntaments de la comarca
ordenades per ordre alfabètic de municipis.

4

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.

5

Després de les activitats municipals, organitzades
pels 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 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.

c

En el cas dels casals coorganitzats entre el Consell
Comarcal de la Garrotxa i els ajuntaments de Maià de
Montcal, Tortellà, Sant Jaume de Llierca, Castellfollit
de la Roca, Sant Joan les Fonts, Riudaura i Sant Feliu de Pallerols, totes les inscripcions es faran a través
d’Internet (www.garrotxajove.cat o webs dels ajuntaments) del 2 al 15 de maig. Tot i així, durant aquest període, des de l’Oficina del Servei de Joventut del Consell Comarcal i als ajuntaments se us donarà suport per
fer aquests tràmits. Trobareu tota la informació de la
pàgina 41 a la pàgina 72 d’aquesta guia.

d

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

e

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.

TINGUEU PRESENT:
a

b

Les inscripcions, les farà cadascuna de les entitats
organitzadores dins el termini que hagin establert.
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), utilitzant preferentment el navegador
Mozilla Firefox del 3 de maig a les 9 h fins a les 24 h
de diumenge dia 15 de maig de 2022. Tot i així, a les
oficines de l’OAC de l’Ajuntament d’Olot situades, per
a aquesta ocasió, a l’Hospici, carrer de l’Hospici, 8, hi
haurà un equip de persones que us facilitaran aquest
tràmit del 3 de maig, a les 9 h, fins al 13 de maig, a les
15 h. L’horari habitual serà de dilluns a divendres de 8
a 15 h. Trobareu tota la informació sobre l’Estiu Riu de
la pàgina 15 a la pàgina 40 d’aquesta guia.
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Índex per municipis
OLOT-------------------------------------16-40

74-89

96-98

BESALÚ----------------------------------------------------------------------89
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA----------------------------------------- 42-44
MAIÀ DE MONTCAL----------------------------------------------------- 45-46
LES PLANES D’HOSTOLES---------------------------- 47-48

90

LES PRESES---------------------------------------------49-51

91

RIUDAURA--------------------------------------------------------------- 52-53
SANT FELIU DE PALLEROLS------------------------------------------ 54-55
SANT JAUME DE LLIERCA--------------------------------------------- 56-58
SANT JOAN LES FONTS--------------------------------59-61

92-94

SANTA PAU-------------------------------------------------------------- 62-64
TORTELLÀ---------------------------------------------------------------65-66
LA VALL D’EN BAS--------------------------------------67-70

95

LA VALL DE BIANYA---------------------------------------------------------71

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
ESTIU RIU
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INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
CASALS MANCOMUNATS COMARCALS

Índex per edats / nascuts/udes 2004-2011
ACTIVITAT

PAG. 2004 2005

CASAL DE JOVES, VIU UN ESTIU IDEAL

16

TALLER DE ROBÒTICA, SPIKE PRIME I LEGO
MINDSTORMS

17

PROJECTE: fART@ D’AVORRIR-ME

18

CAMP DE TREBALL ACCIÓ JOVE XIV

19

BRIGADES JOVES D’ESTIU OLOT

20

CASAL PER A INFANTS I JOVES AMB
DIVERSITAT FUNCIONAL

21

CASALET LES FONTS

22

CASALET SANT MIQUEL

23

ESPLAI PER A PETITS MALAGRIDA

24

ESPLAI PER A PETITS PLA DE DALT

25

CASAL BISAROQUES

26

CASAL ENNATURA’T

27

TALLER DE FARÀNDULA

28

TALLER DE ROBÒTICA AMB SPIKE ESSENTIAL
I LEGO WEDO

29

CASAL D’HOQUEI

30

CAMPUS DE BÀSQUET

31

CASAL ZUMBA SUMMER

32

CASAL DE VOLEIBOL

33
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Índex per edats / nascuts/udes 2004-2011
ACTIVITAT

PAG. 2004 2005

CASAL DE PATINATGE

34

CASAL DE LES PETXINES

35

CASAL DE NATACIÓ

36

CASAL DE JOVES DE NATACIÓ

37

ACLIMATACIÓ I APRENENTATGE EN
EL MEDI AQUÀTIC

38

CASAL D’ESTIU CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

42

ESTIU JOVE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

43

BRIGADES JOVES D’ESTIU CASTELLFOLLIT
DE LA ROCA

44

CASAL D’ESTIU MAIA DE MONTCAL

45

BRIGADES JOVES D’ESTIU MAIÀ DE MONTCAL

46

CASAL AMBIENTAL D’ESTIU LES PLANES
D’HOSTOLES

47

JOVES I NATURA LES PLANES D’HOSTOLES

48

CASAL I CASALET LES PRESES

49

GRUP DE JOVES LP LES PRESES

50

BRIGADES JOVES D’ESTIU LES PRESES

51

CASAL D’ESTIU DE RIUDAURA

52

BRIGADES JOVES D’ESTIU RIUDAURA

53

CASAL D’ESTIU SANT FELIU DE PALLEROLS

54

BRIGADES JOVES D’ESTIU SANT FELIU
DE PALLEROLS

55
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Índex per edats / nascuts/udes 2004-2011
ACTIVITAT

PAG. 2004 2005

CASAL D’ESTIU SANT JAUME DE LLIERCA

56

ESTIU JOVE SANT JAUME DE LLIERCA

57

BRIGADES JOVES D’ESTIU SANT JAUME
DE LLIERCA

58

CASAL D’ESTIU SANT JOAN LES FONTS

59

ESTIU JOVE SANT JOAN LES FONTS

60

BRIGADES JOVES D’ESTIU SANT
JOAN LES FONTS

61

CASAL I CASALET D’ESTIU SANTA PAU

62

PREBRIGADES SOM JOVES ODS SANTA PAU

63

BRIGADES JOVES D’ESTIU SANTA PAU

64

CASAL D’ESTIU TORTELLÀ

65

BRIGADES JOVES D’ESTIU TORTELLÀ

66

CASALET DE LA VALL D’EN BAS

67

CASAL DE LA VALL D’EN BAS

68

CASAL JOVE LA VALL D’EN BAS

69

BRIGADES JOVES D’ESTIU LA VALL D’EN BAS

70

BRIGADES JOVES D’ESTIU LA VALL
DE BIANYA

71

CAMPUS ESPORTIU D’ESTIU CLUB
TENNIS OLOT

74

TAUCA ESTIU ART

74

DIVER ENGLISH

75
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Índex per edats / nascuts/udes 2004-2011
ACTIVITAT

PAG. 2004 2005

TALLER DE ROBÒTICA. CREA EL TEU 3DBOT

75

DANSA CREATIVA PER A INFANTS

76

CASAL DE NATURA I EXCURSIONISME

76

COLÒNIES VORA EL MAR

77

SUMMER SCHOOL

77

TALLER DE TEATRE PER A JOVES

78

LA BLOQUERA A L’AVENTURA!

78

ESPAI CREATIU D’ESTIU

79

ESPAI CREATIU JOVE

79

PIGMENT NATURAL NÒMADA

80

ESPORT AL RITME DE L’ESTIU

80

CAMPUS DE FUTBOL JOVENTUT SANT PERE
MÀRTIR

81

GRUP DE JOVES CREU ROJA LA GARROTXA

82

KIDS&US SUMMER FUN WEEKS

83

L’ESTIU DELS MUSICALS A LA QUARTA PARET!
MUSICAL LA BELLA I LA BÈSTIA!

84

L’ESTIU DELS MUSICALS A LA QUARTA PARET!
MUSICAL EL GRAN SHOWMAN!

85

L’ESTIU DELS MUSICALS A LA QUARTA PARET!
MUSICAL ENCANTO!

86

POLIESPORT, ENGRESCA’T JOVE (MATINS) I
LÚDIC ESPORT TARDES

87

DRAC’S

88
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Índex per edats / nascuts/udes 2004-2011
ACTIVITAT

PAG. 2004 2005

NATACIÓ EDUCATIVA

88

TENNIS – PÀDEL

89

CASAL D’ESTIU EL TALLER DE BESALÚ

89

CASALET DE BIOCONSTRUCCIÓ
I PERMACULTURA (5A EDICIÓ)

90

CASAL D’ESTIU DE CAVALLS MAS EL PLA

90

CASAL D’ESTIU ESPORTIU PADEL INDOOR
GARROTXA

91

ÉSDANSA’T PETIT I JOVE

91

CASAL D’ESTIU LUNG TA CAVALL DE VENT

92

CURSETS DE NATACIÓ

93

ESCOLETA DE NATACIÓ D’ESTIU I LLEURE

93

CAMPUS DE FUTBOL DE SANT JOAN LES FONTS

94

IV CAMPUS DE BÀSQUET CBGX SANTJOANENC

94

CASAL D’EQUITACIÓ

95

REFORÇ/SUPORT A L’ESTUDI

96

SUMMER FIRST CERTIFICATE AND PET EXAMS

96

MECANOGRAFIA

97

INTENSIU ANGLÈS PREPARACIÓ EXÀMENS
OFICIALS

97

INTENSIUS PREPARACIÓ A EXÀMENS I GRUPS
CONVERSA

98

MECANOGRAFIA
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Índex per edats / nascuts/udes 2012-2020
ACTIVITAT

PAG. 2012

CASAL DE JOVES, VIU UN ESTIU IDEAL

16

TALLER DE ROBÒTICA, SPIKE PRIME I LEGO
MINDSTORMS

17

PROJECTE: fART@ D’AVORRIR-ME

18

CAMP DE TREBALL ACCIÓ JOVE XIV

19

BRIGADES JOVES D’ESTIU OLOT

20

CASAL PER A INFANTS I JOVES AMB
DIVERSITAT FUNCIONAL

21

CASALET LES FONTS

22

CASALET SANT MIQUEL

23

ESPLAI PER A PETITS MALAGRIDA

24

ESPLAI PER A PETITS PLA DE DALT

25

CASAL BISAROQUES

26

CASAL ENNATURA’T

27

TALLER DE FARÀNDULA

28

TALLER DE ROBÒTICA AMB SPIKE ESSENTIAL
I LEGO WEDO

29

CASAL D’HOQUEI

30

CAMPUS DE BÀSQUET

31

CASAL ZUMBA SUMMER

32

CASAL DE VOLEIBOL

33
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2013
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2019 2020

Índex per edats / nascuts/udes 2012-2020
ACTIVITAT

PAG. 2012

CASAL DE PATINATGE

34

CASAL DE LES PETXINES

35

CASAL DE NATACIÓ

36

CASAL DE JOVES DE NATACIÓ

37

ACLIMATACIÓ I APRENENTATGE EN
EL MEDI AQUÀTIC

38

CASAL D’ESTIU CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

42

ESTIU JOVE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

43

BRIGADES JOVES D’ESTIU CASTELLFOLLIT
DE LA ROCA

44

CASAL D’ESTIU MAIA DE MONTCAL

45

BRIGADES JOVES D’ESTIU MAIÀ DE MONTCAL

46

CASAL AMBIENTAL D’ESTIU LES PLANES
D’HOSTOLES

47

JOVES I NATURA LES PLANES D’HOSTOLES

48

CASAL I CASALET LES PRESES

49

GRUP DE JOVES LP LES PRESES

50

BRIGADES JOVES D’ESTIU LES PRESES

51

CASAL D’ESTIU DE RIUDAURA

52

BRIGADES JOVES D’ESTIU RIUDAURA

53

CASAL D’ESTIU SANT FELIU DE PALLEROLS

54

BRIGADES JOVES D’ESTIU SANT FELIU
DE PALLEROLS

55
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Índex per edats / nascuts/udes 2012-2020
ACTIVITAT

PAG. 2012

CASAL D’ESTIU SANT JAUME DE LLIERCA

56

ESTIU JOVE SANT JAUME DE LLIERCA

57

BRIGADES JOVES D’ESTIU SANT JAUME
DE LLIERCA

58

CASAL D’ESTIU SANT JOAN LES FONTS

59

ESTIU JOVE SANT JOAN LES FONTS

60

BRIGADES JOVES D’ESTIU SANT
JOAN LES FONTS

61

CASAL I CASALET D’ESTIU SANTA PAU

62

PREBRIGADES SOM JOVES ODS SANTA PAU

63

BRIGADES JOVES D’ESTIU SANTA PAU

64

CASAL D’ESTIU TORTELLÀ

65

BRIGADES JOVES D’ESTIU TORTELLÀ

66

CASALET DE LA VALL D’EN BAS

67

CASAL DE LA VALL D’EN BAS

68

CASAL JOVE LA VALL D’EN BAS

69

BRIGADES JOVES D’ESTIU LA VALL D’EN BAS

70

BRIGADES JOVES D’ESTIU LA VALL
DE BIANYA

71

CAMPUS ESPORTIU D’ESTIU CLUB
TENNIS OLOT

74

TAUCA ESTIU ART

74

DIVER ENGLISH

75
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Índex per edats / nascuts/udes 2012-2020
ACTIVITAT

PAG. 2012

TALLER DE ROBÒTICA. CREA EL TEU 3DBOT

75

DANSA CREATIVA PER A INFANTS

76

CASAL DE NATURA I EXCURSIONISME

76

COLÒNIES VORA EL MAR

77

SUMMER SCHOOL

77

TALLER DE TEATRE PER A JOVES

78

LA BLOQUERA A L’AVENTURA!

78

ESPAI CREATIU D’ESTIU

79

ESPAI CREATIU JOVE

79

PIGMENT NATURAL NÒMADA

80

ESPORT AL RITME DE L’ESTIU

80

CAMPUS DE FUTBOL JOVENTUT SANT PERE
MÀRTIR

81

GRUP DE JOVES CREU ROJA LA GARROTXA

82

KIDS&US SUMMER FUN WEEKS

83

L’ESTIU DELS MUSICALS A LA QUARTA PARET!
MUSICAL LA BELLA I LA BÈSTIA!

84

L’ESTIU DELS MUSICALS A LA QUARTA PARET!
MUSICAL EL GRAN SHOWMAN!

85

L’ESTIU DELS MUSICALS A LA QUARTA PARET!
MUSICAL ENCANTO!

86

POLIESPORT, ENGRESCA’T JOVE (MATINS) I
LÚDIC ESPORT TARDES

87

DRAC’S

88
13

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Índex per edats / nascuts/udes 2012-2020
ACTIVITAT

PAG. 2012

NATACIÓ EDUCATIVA

88

TENNIS – PÀDEL

89

CASAL D’ESTIU EL TALLER DE BESALÚ

89

CASALET DE BIOCONSTRUCCIÓ
I PERMACULTURA (5A EDICIÓ)

90

CASAL D’ESTIU DE CAVALLS MAS EL PLA

90

CASAL D’ESTIU ESPORTIU PADEL INDOOR
GARROTXA

91

ÉSDANSA’T PETIT I JOVE

91

CASAL D’ESTIU LUNG TA CAVALL DE VENT

92

CURSETS DE NATACIÓ

93

ESCOLETA DE NATACIÓ D’ESTIU I LLEURE

93

CAMPUS DE FUTBOL DE SANT JOAN LES FONTS

94

IV CAMPUS DE BÀSQUET CBGX SANTJOANENC

94

CASAL D’EQUITACIÓ

95

REFORÇ/SUPORT A L’ESTUDI

96

SUMMER FIRST CERTIFICATE AND PET EXAMS

96

MECANOGRAFIA

97

INTENSIU ANGLÈS PREPARACIÓ EXÀMENS
OFICIALS

97

INTENSIUS PREPARACIÓ A EXÀMENS I GRUPS
CONVERSA

98

MECANOGRAFIA

98
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2013

2014
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2019 2020

ESTIU
RIU
2022
OLOT

Activitats
organitzades per
l’Ajuntament d’Olot

Activitats d’estiu
per a infants i joves!

OLOT

Estiu Riu 2022

Activitats per a joves
CASAL DE JOVES, viu un estiu IDEAL
Aquest any, 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, 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 27 de juny al 29 de juliol Inscripcions per setmanes
LLOC: Ideal, espai per a joves, Plaça Clarà, 6, 2n
HORARI: De dilluns a divendres de 9 a 13 h
EDATS: Nascuts/udes els anys 2007, 2008 i 2009
PLACES: 20
PREU:

Volem que sigui un gran estiu en el qual vosaltres tingueu
veu i vot. Les vostres aportacions 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.
Ens ho passarem bé mentre treballem en equip i gaudim
del temps lliure. No us ho penseu més i feu que aquest
estiu sigui IDEAL!

Setmanes

1
44 €

2
80 €

3
107 €

4
134 €

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL
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TORNAR ÍNDEX EDATS

5
160 €

OLOT

Estiu Riu 2022

Activitats per a joves
TALLER DE ROBÒTICA
SPIKE PRIME i LEGO MINDSTORMS
En aquest taller et donem l’oportunitat de descobrir dos
grans robots: Skipe Prime i Lego Mindstorms.
Per una banda, treballarem amb Lego Mindstorms: podràs
construir i programar un robot, utilitzant diferents sensors
i motors. Aquest any també, coneixerem i programarem el
nou robot de Lego: Spike Prime, que incorpora nous sensors i elements com ara una matriu de LED i altaveu, entre
d’altres. Anirem superant diferents reptes i competicions
amistoses de forma divertida i engrescadora amb els dos
robots. Ho aconseguiràs?

DIES: Dos torns: del 27 de juny al 15 de juliol
		
del 18 de juliol al 5 d’agost
LLOC: Casa Cultural d’Andalusia
(C/ Villanueva Algaidas, 31)
EDATS: Nascuts/udes els anys 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012
PLACES: 20
HORARI: De 9 a 13 h
OBSERVACIONS:
Cal portar l’esmorzar i beguda
PREU: 159 € per cada torn

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL

COL·LABORA:

17

TORNAR ÍNDEX EDATS

OLOT

FOTO: SIFMÒGRAF OLOT - MARTÍ ALBESA

Estiu Riu 2022
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Activitats per a joves
PROJECTE “fART@ d’avorrir-me”

Ets jove? Estàs fart@ d’avorrir-te? Tens inquietuds artístiques i creatives? Vols fer una cosa diferent? Aquest és el teu
projecte d’estiu. Una nova activitat per als joves que tenen inquietuds culturals. Quatre setmanes per passar-ho bé i
centrar-se en la creativitat, la llibertat d’expressió i l’art. Quatre setmanes d’experimentació artística amb activitats
literàries, musicals, artístiques, de dansa i de circ.
No cal saber res per endavant. Es tracta d’experimentar i gaudir de cada moment.
Setmana del 4 al 8 de juliol. Plaça del Mig o Campdenmàs? El
Torín o plaça Clarà? Explorar Olot i fer un mapa nou, un fanzine
amb fotos, lletres i dibuixos. A càrrec d’Àgata Losantos.

Pots apuntar-te per setmanes o fer l’experiència sencera.
T’atreveixes?
A més a més, cada divendres farem una activitat que
triarem entre totes i tots en assemblea.

Setmana de l’11 al 15 de juliol. Experiència de circ; acrobàcia,
teles aèries, trapezi, malabars, equilibris sobre objectes, amb
l’associació Un salt al circ.

DIES: Del 4 al 29 de juliol, inscripcions per setmanes
LLOC: Sala la Carbonera. Teatre Principal

Setmana del 18 al 22 de juliol. Experiència de dansa amb en
Quim Bigas que ens proposa investigar, a través de la dansa i
el moviment, la idea d’amagar-se.

HORARI: De dilluns a divendres de 9 a 13.30h
EDATS: Nascuts/udes els anys 2006, 2007, 2008 i 2009

Setmana del 25 al 29 de juliol. Experiència de música i nous
sons amb l’associació EL SAC. Podrem crear una cançó pròpia,
gravar-la i per què no fer-ne un videoclip.

PLACES: 15 joves
OBSERVACIONS: Cal portar esmorzar i aigua.
PREU:

Setmanes

1
50 €

2
90 €

3
120 €

4
150 €

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL
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TORNAR ÍNDEX EDATS

OLOT

Estiu Riu 2022

Activitats per a joves
Camp de treball: ACCIÓ JOVE XIV
Tens de 14 a 17 anys i aquest estiu no saps on anar o no
saps què fer?
L’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot 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 la comunitat i el 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 la platja. I el darrer dia...

DIES: Del 27 de juny al 29 de juliol de 2022
LLOC DE TROBADA 1r dia: Casal dels Volcans / Parc Nou
HORARI: De 9 a 14 h
EDATS: Nascuts/udes els anys 2005, 2006, 2007 i 2008
PLACES: 12
PREU INSCRIPCIÓ: 57 €

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL
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Activitats per a joves
BRIGADES JOVES D’ESTIU
Activitat per a joves del municipi nascuts els anys 2006 i
2007 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 i aprenent a
respectar l’entorn i a treballar en equip.

EDATS: Nascuts/udes els anys 2006 i 2007
PLACES: Limitades
PREU INSCRIPCIÓ: 57 €
NOTA IMPORTANT: Farem un sorteig intern entre totes les
persones que s’hi hagin apuntat i us anirem trucant per ordre del sorteig perquè trieu el lloc on fer de brigadistes.

DIES: Del 27 de juny al 26 d’agost. Cal fer quatre setmanes
seguides dins d’aquest període.
LLOC: Diversos serveis
HORARI: De 9 a 13 h (orientatiu, ja que en alguns serveis l’horari serà de 10 a 14 h)

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL
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Activitats per a joves
CASAL PER A INFANTS I JOVES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
Espai de lleure on els infants i els joves amb diversitat funcional, trastorn mental i/o 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 farà activitats aquàtiques i sortides, cada dimarts i cada dijous de 9 a 17 h

HORARI MENJADOR: De 13.30 a 15 h
HORARI TARDES: De 15 a 17 h
Preus menjador: Dinar: 6,60 € / esporàdic: 6,90 €
(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 27 de juny al 26 d’agost. Inscripció per setmanes.
LLOC: Instal·lacions d’INTEGRA, a les Fonts

Els participants es dividiran en grups tenint en compte les seves
necessitats de suport.

EDATS: Nascuts/udes entre el 2000 i el 2017
PLACES: 30

El servei de transport només s’oferirà al matí i a la tarda.

HORARIS: De 9 a 17 h

No es podrà assistir a l’activitat només en horari de tardes.

HORARI MATINS: De 9 a 13 h (Servei d’acollida de 8 a 9 h: 6 €
per dia, no inclòs en el quadre de quotes)

Tant l’acollida com el servei de menjador es cobraran mensualment, per rebut bancari, des de l’entitat abans de començar
l’activitat.

PREU CASAL INFANTS (5 a 12 anys)

Setmanes
Matí
Tot el dia

1
51 €
77 €

2
88 €
134 €

3
114 €
173 €

4
141 €
212 €

5
167 €
250 €

6
193 €
287 €

7
219 €
330 €

8
245 €
369 €

9
272 €
408 €

PREU CASAL INFANTS + TRANSPORT (5 a 12 anys)
Setmanes
1
2
3
4
5
Matí
66 €
118 €
160 €
201 €
242 €
Tot el dia
107 €
194 €
264 €
333 €
402 €

6
284 €
471 €

7
325 €
542 €

8
366 €
611 €

9
408 €
680 €

PREU CASAL JOVES (a partir de 12 anys)
Setmanes
1
2
3
4
Tot el dia
97 €
174 €
233 €
293 €

5
351 €

6
411 €

7
471 €

8
531 €

9
589 €

PREU CASAL JOVES + TRANSPORT (a partir de 12 anys)
Setmanes
1
2
3
4
5
Tot el dia
128 €
234 €
324 €
414 €
502 €

6
592 €

7
683 €

8
773 €

9
861 €

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL
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Activitats de lleure
CASALET LES FONTS
Activitat per als nens i nenes que han acabat el segon
curs d’educació infantil (nascuts/udes 2019). L’objectiu de
l’activitat és millorar l’autonomia personal dels infants, les
relacions dins el grup, conèixer l’entorn proper i potenciar
la creativitat i la imaginació.

HORARI:
Matins: De 7.45 a 13.15 h (horari d’entrada: de 7.45 a 9.30 h;
horari de recollida: de 12.30 a 13.15 h)
Horari menjador:
De 12.30 a 14.30 h (els/les nens/es que es queden a menjador
s’han de venir a buscar abans de les 15.15 h)

Realitzarem diferents activitats, com ara tallers, jocs
d’aigua i petites sortides, i també coneixerem oficis, ens
disfressarem... Ens anem preparant per als canvis que
significarà anar a l’escola dels grans al setembre.

Preus menjador: Dinar: 6,40 €. Dinar esporàdic: 6,70 €
(no inclòs en el quadre de quotes)

DIES: Del 4 de juliol al 26 d’agost. Inscripció per setmanes
LLOC: Escola Bressol les Fonts
EDATS: Nascuts/udes l’any 2019
PLACES: 40 places per setmana

PREU:
Setmanes
Matins

1

2

3

4

5

6

7

8

49 €

86 €

112 €

140 €

166 €

192 €

219 €

245 €

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL
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Activitats de lleure
CASALET SANT MIQUEL
Activitat per als nens i nenes que han acabat el segon curs
d’educació infantil (nascuts/udes 2019). L’objectiu de l’activitat és millorar l’autonomia personal dels infants, les relacions dins el grup, conèixer l’entorn proper i potenciar la
creativitat i la imaginació.

HORARI:
Matins: De 7.45 a 13.15 h (horari d’entrada: de 7.45 a 9.30 h;
horari de recollida: de 12.30 a 13.15 h)
Horari menjador:
De 12.30 a 14.30 h (els/les nens/es que es queden a menjador
s’han de venir a buscar abans de les 15.15 h)

Realitzarem diferents activitats, com ara tallers, jocs d’aigua i petites sortides, i també coneixerem oficis, ens disfressarem... Ens anem preparant per als canvis que significarà anar a l’escola dels grans al setembre

Preus menjador: Dinar: 6,40 €. Dinar esporàdic: 6,70 €
(no inclòs en el quadre de quotes)

DIES: Del 4 al 29 de juliol. Inscripció per setmanes
LLOC: Escola Bressol Sant Miquel
EDATS: Nascuts/udes l’any 2019
PLACES: 16 places per setmana

PREU:
Setmanes
Matins

1

2

3

49 €

86 €

112 €

4		
140 €

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL
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Activitats de lleure
ESPLAI PER A PETITS MALAGRIDA
Activitat dirigida als nens i nenes que han acabat, P3, P4,
P5 i 1r de primària. L’objectiu de l’activitat és millorar l’autonomia personal dels infants, conèixer l’entorn proper
d’Olot i potenciar les relacions dins el grup, la creativitat
i la imaginació.

HORARI:
Matí: De 7.45 a 13.15 h (horari d’entrada: de 7.45 a 9.30 h; horari de recollida: de 12.45 a 13.15 h)
Matí i tarda: Oferim la possibilitat de fer matí i tarda fins a
les 17 h per als participants que es quedin al menjador.

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

Horari menjador: De 12.45 a 14.30 h (els/les nens/es que es
queden a menjador i no fan activitat de tarda s’han de venir
a buscar abans de les 15.15 h)

DIES: Del 27 de juny al 26 d’agost. Inscripció per setmanes

Preus menjador: Dinar: 6,40 €. Dinar esporàdic: 6,70 €
(no inclòs en el quadre de quotes)

LLOC: Escola Malagrida
EDATS: Nascuts/udes els anys 2015, 2016, 2017 i 2018
PLACES: 80 places per setmana al juliol i 50 places per setmana a l’agost

PREU:

Setmanes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Matí

49 €

86 €

112 €

140 €

166 €

192 €

219 €

245 €

272 €

Matí i tarda

68 €

124 €

165 €

201 €

240 €

279 €

318 €

355 €

394 €

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL
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Activitats de lleure
ESPLAI PER A PETITS PLA DE DALT
Activitat dirigida als nens i nenes que han acabat P3, P4, P5
i 1r de primària. L’objectiu de l’activitat és millorar l’autonomia personal, conèixer l’entorn proper d’Olot i potenciar
les relacions dins el grup, la creativitat i la imaginació.

HORARI:
Matí: de 7.45 a 13.15 h (horari d’entrada: de 7.45 a 9.30 h; horari de recollida: de 12.45 a 13.15 h)

Farem diferents activitats, com ara tallers, jocs d’aigua i
petites excursions, coneixerem oficis, ens disfressarem...
En definitiva, GAUDIREM DE L’ESTIU!

Matí i tarda: Oferim la possibilitat de fer matí i tarda fins a
les 17 h per als participants que es quedin al menjador.
Horari menjador: De 12.45 a 14.30 h (els/les nens/es que es
queden a menjador i no fan activitat de tarda s’han de venir
a buscar abans de les 15.15 h)

DIES: Del 27 de juny al 26 d’agost
LLOC: Escola Pla de Dalt

Preus menjador: Dinar: 6,40 €. Dinar esporàdic: 6,70 €
no inclòs en el quadre de quotes)

EDATS: Nascuts/udes els anys 2015, 2016, 2017 i 2018
PLACES: 80 places per setmana al juliol i 40 places per setmana a l’agost

PREU:

Setmanes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Matí

49 €

86 €

112 €

140 €

166 €

192 €

219 €

245 €

272 €

Matí i tarda

68 €

124 €

165 €

201 €

240 €

279 €

318 €

355 €

394 €

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL
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Activitats de lleure
CASAL BISAROQUES
Activitat dirigida a participants de 2n 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.
Farem tallers, jocs i excursions, coneixerem oficis, ens disfressarem... En definitiva, GAUDIREM DE L’ESTIU!

HORARI:
Matí: de 7.45 a 13.15 h (horari d’entrada: de 7.45 a 9.30 h; horari
de recollida: de 12.45 a 13.15 h)
Matí i tarda: Oferim la possibilitat de fer matí i tarda fins a
les 17 h per als participants que es quedin al menjador.
Horari menjador: De 13 a 14.30 h (els/les nens/es que es queden a menjador i no fan activitat de tarda s’han de venir a
buscar abans de les 15.15 h)

DIES: Del 27 de juny al 26 d’agost. Inscripció per setmanes
LLOC: Escola Bisaroques

Preus menjador: Dinar: 6,40 €. Dinar esporàdic: 6,70 €
(no inclòs en el quadre de quotes)

EDATS: Nascuts/udes els anys 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014
PLACES: 50 places per setmana

PREU:

Setmanes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Matí

49 €

86 €

112 €

140 €

166 €

192 €

219 €

245 €

272 €

Matí i tarda

68 €

124 €

165 €

201 €

240 €

279 €

318 €

355 €

394 €

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL
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Activitats ambientals
CASAL ENNATURA’T
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amaga
molts tresors. Durant el casal de natura n’anirem descobrint alguns. Com hem fet en les darreres edicions, cada
setmana del casal ens servirà per descobrir algun aspecte
curiós del Parc Natural, i quin paper hi podem fer per millorar aquest entorn tan singular, mitjançant excursions, jocs,
audiovisuals, experiments, gimcanes, tallers, refrescades
al riu...

EDATS: Nascuts/udes els anys 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014
PLACES: 20 places per setmana
HORARI: De dilluns a divendres de 9 a 14 h
OBSERVACIONS:
Cal que els participants portin esmorzar, aigua i gorra
Farem reunió de famílies el dilluns 13 de juny de 2022 a les
19 h a l’Espai Teuleria, C/ Madrid, 2 d’Olot.

DIES: Del 27 de juny al 29 de juliol. Inscripció per setmanes
LLOC: Casal dels Volcans

PREU:
Setmanes
Matí

1
60 €

2
107 €

3
154 €

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL

4
194 €

5
234 €

COL·LABORA:
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Activitats culturals
TALLER DE FARÀNDULA
(Fes la teva figura)
L’Àngel Rigall i en Tavi Algueró ens ensenyaran a fer un
capgròs.

DIES: Del 27 de juny al 22 de juliol

Procés de creació, 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.

EDATS: Nascuts/udes els anys 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013 i 2014

LLOC: Escola Municipal d’Expressió

PLACES: 20 places

Es complementarà la feina de taller amb visites guiades
a diferents elements de la faràndula de la ciutat, estones
lúdiques... Un espai on ens divertirem tot aprenent.

HORARIS: De dilluns a divendres de 9 a 13 h
PREU: 250 €
OBSERVACIONS: Cal portar bata i esmorzar

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL
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Activitats tecnològiques
TALLER DE ROBÒTICA
amb SPIKE ESSENTIAL i LEGO WEDO
Tant si t’agrada la tecnologia com si tens curiositat per
apropar-t’hi, ara pots aprendre d’una manera creativa i
molt divertida! En aquest taller es proposaran activitats
amb robots que es programen per blocs de manera senzilla
i intuïtiva, però, alhora es pot anar progressant en la
dificultat de la programació. Aquest any et presentem el
nou SPIKE ESSENTIAL!
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.

DIES: Dos torns: del 27 de juny al 15 de juliol
		
del 18 de juliol al 5 d’agost
LLOC: Casa Cultural d’Andalusia (C/ Villanueva Algaidas, 31)
i Casal Sant Roc
EDATS: Nascuts/udes els anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016
PLACES: 20
HORARI: De 9 a 13 h
OBSERVACIONS: Cal portar l’esmorzar i beguda
PREU: 159 € per cada torn

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL

COL·LABORA:
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Activitats esportives
CASAL D’HOQUEI
Aprenentatge i perfeccionament de l’hoquei. Vine al
pavelló i descobreix els secrets d’un esport apassionant,
com ho és l’hoquei.

PLACES: 30 per setmana
HORARI: De 9 a 13 h
PREU: 49 € per setmana

DIES: Del 27 de juny al 22 de juliol. Inscripcions setmanals
amb possibilitat d’escollir totes les setmanes o només algunes.
Setmana del 27 a l’1 de juliol
Setmana del 4 al 8 de juliol
Setmana de l’11 al 15 de juliol
Setmana del 18 al 22 de juliol

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 falti material per patinar, el
Club Hoquei Olot n’hi facilitarà. També cal portar roba per
anar a la piscina municipal

LLOC: Pavelló municipal d’esports d’Olot
EDATS: Nascuts/udes els anys 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 i 2017

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL
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Activitats esportives
CAMPUS DE BÀSQUET
Primera edició del Campus “Gigantes” del bàsquet on
podràs aprendre dels coneixements d’entrenadors i
entrenadores amb una àmplia experiència en formació
i entrenaments de jugadors/es d’elit. Serà un espai on
fer amistat amb nens i nenes d’arreu de Catalunya a qui
els agrada el bàsquet. L’activitat començarà i acabarà al
pavelló municipal d’esports d’Olot.

HORARI: Tots els dies de 9 a 19 h
MENJADOR: El preu inclou el dinar (a la casa de colònies del
Rourell) i el berenar. Cal portar l’esmorzar.
PREU: 160 €
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 dutxarse i canviar-se. També cal portar roba per anar a la piscina
municipal.

DIES: Del 4 al 10 de juliol
LLOC: Pavelló municipal d’esports d’Olot
EDATS: Nascuts/udes els anys 2008, 2009, 2010 i 2011
PLACES: 50

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL
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Activitats esportives
CASAL ZUMBA SUMMER
Vine i gaudeix de l’estiu ballant!
Pràctica de zumba, aquazumba, jocs de ball, activitats a la
piscina, i molt més. La zumba és un ball coreografiat que
es practica amb tot tipus de música i té molts avantatges
com ara el fitnes, la coordinació, la pràctica de la memòria
i l’estimulació del bon humor, entre d’altres.

LLOC: Pavelló municipal d’esports d’Olot (dos dies a la setmana, l’activitat es farà a la piscina municipal; sortida i arribada
al pavelló tots junts)

DIES: Del 27 de juny al 22 de juliol. Inscripcions setmanals
amb possibilitat d’escollir totes les setmanes o només algunes.
Setmana del 27 a l’1 de juliol
Setmana del 4 al 8 de juliol
Setmana de l’11 al 15 de juliol
Setmana del 18 al 22 de juliol

HORARI: De 9 a 13 h

EDATS: Nascuts/udes els anys 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012
PLACES: 20 per setmana
PREU: 49 € per setmana
OBSERVACIONS: al portar roba còmoda, calçat esportiu, una
tovalloleta, una ampolla d’aigua. També cal portar roba per
anar a la piscina municipal.

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL
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Activitats esportives
CASAL DE VOLEIBOL
Vine a passar uns dies divertits i engrescadors amb la
pràctica d’un esport apassionant com és el vòlei.

PLACES: 30 per setmana
HORARI: De 9 a 13 h

DIES: Del 27 de juny al 22 de juliol. Inscripcions setmanals
amb possibilitat d’escollir totes les setmanes o només algunes.
Setmana del 27 a l’1 de juliol
Setmana del 4 al 8 de juliol
Setmana de l’11 al 15 de juliol
Setmana del 18 al 22 de juliol

PREU: 49 € 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.

LLOC: Pavelló municipal d’esports d’Olot
EDATS:
Nascuts/udes els anys 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL
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Activitats esportives
CASAL DE PATINATGE
Aprenentatge i perfeccionament del patinatge artístic amb
els tècnics del Club Patinatge Artístic Olot. També es faran
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.

PLACES: 30 per setmana
HORARI: De 9 a 13 h
PREU: 49 € per setmana
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 patinar,
el Club Patinatge Artístic Olot n’hi facilitarà. També cal portar
roba per anar a la piscina municipal els dies assenyalats.

DIES: Del 27 de juny al 22 de juliol. Inscripcions setmanals
amb possibilitat d’escollir totes les setmanes o només algunes.
Setmana del 27 a l’1 de juliol
Setmana del 4 al 8 de juliol
Setmana de l’11 al 15 de juliol
Setmana del 18 al 22 de juliol
LLOC: Pavelló municipal d’esports d’Olot
EDATS: Nascuts/udes els anys 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 i 2017

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL
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Activitats aquàtiques
CASAL DE LES PETXINES
Aprenentatge de les primeres nocions de natació, jocs i
descoberta del medi aquàtic.
HORARIS: De 9 a 13 h (el servei s’obrirà a les 8.45 i es tancarà
a les 13.15 h)

DIES: Del 27 de juny al 26 d’agost
LLOC: Piscina municipal d’Olot

OBSERVACIONS: Farem una reunió informativa per a les famílies el dimarts 21 de juny, a les 18.30 h, a la piscina municipal
(Avinguda Sant de Jordi, 209, Olot)

EDATS: Nascuts/udes els anys 2016, 2017 i 2018
PLACES: Setmanes del 27 de juny al 29 de juliol: 50 places.
Setmanes de l’1 al 26 d’agost: 30 places

PREU:

Setmanes
Preu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

45 €

83 €

118 €

153 €

187 €

221 €

256 €

290 €

324 €

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL
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Estiu Riu 2022

Activitats aquàtiques
CASAL DE NATACIÓ
Aprenentatge i perfeccionament de natació, jocs, esports
i descoberta del medi aquàtic.
PLACES: Setmanes del 27 de juny al 29 de juliol: 70 places.
Setmanes de l’1 al 26 d’agost: 50 places

DIES: Del 27 de juny al 26 d’agost
LLOC: Piscina municipal d’Olot

HORARIS: Matins de 9 a 13 h (el servei s’obrirà a les 8.45 i es
tancarà a les 13.15 h)

EDATS: Nascuts/udes els anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015

PREU:

Setmanes
Preu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

45 €

83 €

118 €

153 €

187 €

221 €

256 €

290 €

324 €

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL
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Estiu Riu 2022

Activitats aquàtiques
CASAL DE JOVES NATACIÓ
Tens entre 11 i 14 anys i estàs cansat de passar-te les vacances sense saber què fer? I si et diem que aquest estiu, des
del casal de joves 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, amb setmanes que comencen amb matins plens
d’activitats com ara escalada, piscina, excursions al riu o paintball, i acaben amb una activitat estrella com ara rutes
en 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 no s’hi val avorrir-se.
DIES: Del 27 de juny al 26 d’agost

PLACES: 40 per setmana

LLOC: Piscina municipal d’Olot

HORARIS: De 9 a 13 h (el servei s’obrirà a les 8.45 i
es tancarà a les 13.15 h). Puntualment i depenent de
l’activitat programada, algun divendres pot allargar-se
fins a les 6 de la tarda

EDATS: Nascuts/udes els anys 2007, 2008, 2009 i 2010

PREU:

Setmanes
Preu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

45 €

83 €

118 €

153 €

187 €

221 €

256 €

290 €

324 €

ORGANITZA:
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Estiu Riu 2022

Activitats aquàtiques
ACLIMATACIÓ I APRENENTATGE
EN EL MEDI AQUÀTIC
HORARIS
ACTIVITATS

MATINS

NADONS

INFANTIL I i II
INFANTIL III
i IV
ADULTS

EDATS

PREU

Anys de
naixement

2 dies

3 dies

Dilluns, dimecres
i divendres a escollir
17 a 17.45 h

De 3 mesos a
2 anys

37 €

-

De dilluns a
divendres
17.45 a 18.30 h

Nascuts/des
dels 2016 al
2019

37 €

51 €

Dimarts i dijous
17 a 17.45 h

Nascuts/des dels
2011 al 2015

37 €

JULIOL
TARDES

AGOST
MATINS

De dilluns a
divendres
10 a 11 h

De dilluns a
divendres
10 a 11 h

* Servei de gimnàstica suau gratuït pels usuaris de la piscina. No cal inscripció prèvia
Inscripcions: de l’1 al 21 de juny a les oficines de l’Àrea d’Esports d’Olot (Av. República Argentina, 8 - Olot), o també
esports@olot.cat. PLACES LIMITADES!
ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL
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INSCRIPCIONS A Estiu Riu 2022
Per fer les inscripcions per Internet cal registrar-se prèviament, tant les famílies o els tutors/es com els nens, nenes
i joves que s’hi vulguin inscriure. Aquest procés es pot fer abans de la data d’inici de les inscripcions. Una vegada
registrats, podreu fer els canvis necessaris en les dades si heu canviat d’adreça, de telèfon, de correu electrònic, etc.

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ

Sobre les deduccions

Abans de fer 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 permetria iniciar el procés.

Si se sol·licita beca i es concedeix, no s’aplicarà cap
d’aquestes deduccions.
Cap d’aquestes deduccions és aplicable al servei de
menjador, un servei per al qual tothom haurà de pagar el
preu íntegre.

Sobre les inscripcions

Per germans/es:

El període d’inscripció serà des de les 9 h de dimarts 3 de
maig fins a les 24 h del diumenge 15 de maig de 2022.

Sempre que hi hagi més d’un germà o germana inscrit a
l’Estiu Riu 2022, s’aplicarà un 10% de descompte sobre la
quota de cadascuna de les activitats en què s’hagin inscrit
tots els germans.

No es fan reserves ni hi ha període de preinscripcions.
Us recomanem fer les inscripcions a través d’Internet,
als webs http://estiuriu.olot.cat i www.olot.cat utilitzant
preferentment el navegador Mozilla Firefox. Tot i així, si
voleu fer la inscripció de manera presencial, a les oficines
de l’OAC de l’Ajuntament d’Olot situades, per aquesta
ocasió, a l’Hospici, carrer de l’Hospici, 8, hi haurà un equip
de persones que us facilitaran aquest tràmit, des del 3 de
maig, a les 9 h, fins al 13 de maig, a les 15 h; l’horari habitual
del servei serà de 8 a 15 h de dilluns a divendres. Per a més
informació, podeu trucar al telèfon 972 27 00 49 (matins de
9.30 a 14 h).

Només s’aplicarà durant el període establert d’inscripcions.
S’aplicarà a totes les activitats ofertes en el programa Estiu
Riu 2022.
La deducció només s’aplicarà a les persones residents a la
ciutat d’Olot.
Carnet d’usuari/ària de les instal·lacions
esportives municipals:
S’aplicarà un descompte del 3% sobre la quota.
Per família nombrosa o monoparental:

En el cas que aneu a fer la inscripció a l’Hospici, és possible
que trobeu cua. Us demanem si us plau paciència i sobretot
que respecteu la distància de seguretat si així ho exigeix la
situació sanitària en aquell moment.

Per a famílies nombroses o monoparentals, s’aplicarà un
10% de descompte sobre la quota final. A la documentació
que cal per formalitzar la inscripció caldrà adjuntar-hi una
fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental.

La inscripció l’ha de fer obligatòriament la persona tutora
legal del nen, nena o jove.

Sobre les beques

Les inscripcions fora de termini només es faran a l’Àrea
Cultura i Educació (carrer de l’Hospici, 8) els dilluns i
dimecres de 10 a 13 h. a partir de l’1 de juny.

El termini únic per sol·licitar beca serà del 3 al 13 de maig de
2022 i de manera presencial.
Si se sol·licita una beca, la inscripció s’ha de fer obligatòriament a les oficines de l’OAC de l’Ajuntament d’Olot a
l’Hospici, carrer de l’Hospici, 8. No s’acceptaran les peticions
de beca fetes per Internet, que quedaran anul·lades
automàticament.

Sobre les activitats i els torns d’activitat
Les places de totes les activitats són limitades.
L’Ajuntament d’Olot es reserva el dret d’anul·lar activitats, o
part de les activitats, si no s’arriba a un mínim d’inscrits o bé
per altres raons logístiques o de força major.

Les sol·licituds es resoldran el més aviat possible i
s’informarà la persona sol·licitant perquè pugui continuar
el procés d’inscripció.
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Sobre el procés d’inscripció
Comproveu que hi hagi places lliures a l’activitat a la qual voleu 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 fer la inscripció. Comproveu bé que l’any de naixement del participant coincideixi amb el
permès per a l’activitat a la qual voleu inscriure-us, ja que en cas contrari no es permetrà fer la inscripció.
Si feu la inscripció a través d’Internet, el full d’inscripció amb l’autorització familiar signada i la documentació que es demana
s’han d’adjuntar al programa de tràmit d’inscripció. També caldrà que hi adjunteu la documentació “general i “específica”, si
és el cas, que es demana. Per qualsevol dubte us atendrem a través del correu electrònic estiuriu@olot.cat

Documentació general (per a tothom):

1

Còpia fotografia mida carnet del nen, nena o jove inscrit.

2

Còpia dels fulls de vacunes del llibre de salut.

3

Còpia de la targeta sanitària del participant que s’hi
inscriu o còpia de qualsevol altre servei mèdic en què
consti la persona inscrita.

Sobre com fer el pagament
Les places s’atorguen en el moment que l’Ajuntament
d’Olot rebi el pagament íntegre i complet (100%) de les
activitats escollides, i per rigorós ordre d’inscripció i
pagament.
En cas d’anul·lació de qualsevol inscripció per causes
alienes a l’Ajuntament d’Olot, NO ES RETORNARÀ
l’import pagat. Només es retornarà en cas d’anul·lació
per causa mèdica justificada i amb una petició prèvia per
escrit al registre d’entrada municipal.

Documentació específica:

1

Certificat mèdic (en cas que s’hagi de subministrar
algun medicament).

2

Còpia del carnet de família nombrosa i/o monoparental
(en cas de tenir aquesta condició).

Documentació específica per a les beques:

Per Internet i també de manera presencial

1

Certificat de convivència de tots els membres de la
unitat familiar actualitzat l’any 2022.

2

Carnet de família nombrosa i/o monoparental, si és el
cas.

El pagament es podrà efectuar per Internet des del web
mateix de l’Ajuntament (www.olot.cat), a la zona de LES
MEVES INSCRIPCIONS, clicant “Pagament on-line” del
nen, nena o jove inscrit.

Justificant dels ingressos de tots els membres de la
unitat familiar:

Si feu la inscripció de manera presencial caldrà pagar al
mateix moment amb targeta de crèdit o dèbit.

- Si treballa: les tres últimes nòmines.

Únicament no caldrà pagar en el mateix moment de fer
la inscripció si se sol·licita beca, tràmit que caldrà fer de
forma presencial.

- Si s’és autònom/a: declaració de la renda.

3

- Si és aturat/da amb prestació: certificat de l’OTG
(Oficina de Treball de la Generalitat) en què consti la
prestació que es rep.
- Si és aturat/da sense prestació: certificat de l’OTG
(Oficina de Treball de la Generalitat) en què s’indiqui
que no es rep cap prestació.
- Si és pensionista: notificació de la revaloració de la
pensió o full de la prestació.
- Si rep altres prestacions: full de la prestació (RGC,
PNC, etc.).

4

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.

TORNAR ÍNDEX GENERAL
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Activa
l’estiu!
Activitats que
ofereixen els ajuntaments
dels pobles de la comarca

Activitats d’estiu
per a infants i joves!
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CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

CASAL D’ESTIU
L’estiu arribarà, les piscines obriran i, just quan l’escola ens acomiadi, desenes d’aventures ens estaran
esperant! Aquest estiu ens construirem!
“Construïm!” és la proposta de casal d’estiu que enguany pretén poder donar veu als infants i joves del casal i
acompanyar-los en el seu propi procés d’aprenentatge d’estratègies que els ajudin a moure’s i interactuar en
un entorn cada vegada més canviant i complex.
El casal d’estiu girarà al voltant de la família ViD, una família curiosa i inquieta que li agrada viatjar, conèixer
gent, veure pobles, descobrir boscos, col·laborar amb entitats... amb la voluntat de construir un món millor.
Combinant la tradició i la innovació en el lleure educatiu, ens proposarà reptes, jocs, danses, descobertes,
cançons, experiments, sortides, etc.
Dates de realització: Del 27 de juny al 2 de setembre, de 9
a 13 h, i de 9 a 12 h per als qui facin curset de natació. Hi ha
servei d’acollida de 8 a 9 h ja inclòs en el preu.

Servei de menjador: Sí, del 27 de juny al 29 de juliol (depèn
d’un mínim de participants)
Preu de menjador: 45,43 € a la setmana (Si hi ha demanda)

Nombre de places: Limitades

Informació i inscripcions:
Totes les inscripcions es faran a través d’Internet, als webs
www.garrotxajove.cat o www.castellfollit.cat.
Aquest tràmit també es podrà fer a l’Ajuntament, amb cita
prèvia (972 29 40 03).

Edat dels participants: De P3 a 5è de primària
Lloc de realització: Escola Castellroc
Preu de l’activitat: 49,72 €/setmana (4 hores de casal), 37,29
€/setmana (3 hores de casal: Només per als qui fan curset de
natació de 12 h a 13 h). A partir de tres setmanes, descompte
del 5%.

Reunió informativa de forma telemàtica el dijous 5 de maig a
les 20 h a través de l’enllaç que trobareu dins l’apartat ESTIU
2022 al web www.garrotxajove.cat

Descomptes: 5% de descompte per a germans inscrits, 5% de
descompte per a 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).

Abans de l’inici del casal també s’enviarà per correu electrònic informació més detallada del casal en particular.
Termini d’inscripció: Del 2 al 15 de maig
Observacions: Les inscripcions del curset de natació es duran
a terme a l’Ajuntament.

ORGANITZA:

Ajuntament de
Castellfollit de la Roca
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CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

ESTIU JOVE
L’estiu arribarà i entenem l’Estiu Jove com una oportunitat pels i les joves de poder gaudir del temps de
vacances compartint espais de diversió i, al mateix temps, d’aprenentatge tot vivint moments i experiències.
És una activitat itinerant adreçada als joves de 6è i 1r d’ESO que vulguin viure un estiu diferent, fer amics
i participar en activitats del tot sorprenents. Seran els mateixos joves els qui, conjuntament amb l’equip
d’educadors, decidiran gran part de les activitats que es faran, les sortides... a partir de les seves inquietuds
i motivacions.
La particularitat d’aquesta activitat és que està organitzada de forma itinerant entre Sant Joan les Fonts,
Castellfollit de la Roca i Sant Jaume de Llierca, amb transport inclòs.
Dates de realització:
Del 27 de juny al 29 de juliol, de 9.00 a 13.00

Servei de menjador: Sí (depèn d’un mínim de participants)
Preu de menjador: 45,43 € a la setmana (si hi ha demanda)

Nombre de places: Limitades

Informació i inscripcions:
Totes les inscripcions es faran a través d’Internet, als webs
www.garrotxajove.cat o www.castellfollit.cat.
Aquest tràmit també es podrà fer a l’ajuntament, amb cita
prèvia (972 29 40 03).

Edat dels participants: De 6è de primària i 1r d’ESO
Lloc de realització: És un casal itinerant de forma setmanal que s’organitza conjuntament entre els ajuntaments de
Sant Joan les Fonts, Castellfollit de la Roca i Sant Jaume de
Llierca.

Reunió informativa de forma telemàtica el dilluns 9 de maig
a les 20 h a través de l’enllaç que trobareu dins l’apartat
ESTIU 2022 al web www.garrotxajove.cat

Preu de l’activitat: 49,72 €/setmana. A partir de tres setmanes, descompte del 5%. Inclou servei de bus.

Abans de l’inici del casal també s’enviarà per correu electrònic informació més detallada del casal en particular.

Descomptes: 5% de descompte per a germans inscrits, 5% de
descompte per a 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.)

Termini d’inscripció: Del 2 al 15 de maig
Observacions: Si aquesta activitat no té el mínim d’inscrits
per tirar-la endavant, es donarà la possibilitat d’adherir els
inscrits a les activitats de casal.

ORGANITZA:

Ajuntament de
Castellfollit de la Roca
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CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

BRIGADES JOVES D’ESTIU
Activitat per a joves del municipi fent tasques de voluntariat
en diferents espais municipals, mentre aprenen a respectar
l’entorn i a treballar en equip.

Informació i inscripcions:
Totes les inscripcions es faran a través d’Internet, als webs
www.garrotxajove.cat o www.castellfollit.cat. Un cop inscrits,
heu d’imprimir l’autorització i dur-la signada a l’Ajuntament
abans del 20 de maig.

Al final de cada setmana, tots els joves participants tindran
una compensació en forma de sortida que organitzaran ells
mateixos.

Ajuntament de Castellfollit de la Roca, telèfon 972 29 40 03.

Dates de realització: Del 4 al 29 de juliol de 9 a 13 h

Tècnica de joventut (Cristina Riera) 618 509 099

Nombre de places: Limitades. Per ordre d’inscripció

Reunió informativa virtual el dia 18 de maig a les 20h a través
del següent enllaç: https://meet.jit.si/JoventutCastellfollit

Edat dels participants: Nascuts els anys 2006, 2007 i 2008

Termini d’inscripció: Del 2 al 20 de maig

Lloc de realització: Diferents espais del municipi

Observacions: Només per a joves empadronats al municipi

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

ORGANITZA:

Ajuntament de
Castellfollit de la Roca
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MAIÀ DE MONTCAL

CASAL D’ESTIU de Maià de Montcal
L’estiu arribarà, les piscines obriran i, just quan l’escola ens acomiadi, desenes d’aventures ens estaran
esperant! Aquest estiu ens construirem!
“Construïm!” és la proposta de casal d’estiu que enguany pretén poder donar veu als infants i joves del casal i
acompanyar-los en el seu propi procés d’aprenentatge d’estratègies que els ajudin a moure’s i interactuar en
un entorn cada vegada més canviant i complex.
El casal d’estiu girarà al voltant de la família ViD, una família curiosa i inquieta que li agrada viatjar, conèixer
gent, veure pobles, descobrir boscos, col·laborar amb entitats... amb la voluntat de construir un món millor.
Combinant la tradició i la innovació en el lleure educatiu, ens proposarà reptes, jocs, danses, descobertes,
cançons, experiments, sortides, etc.
Dates de realització: Del 27 de juny al 29 de juliol, de 9 a 13
h i 1a setmana d’agost (de l’1 al 5 d’agost) si hi ha demanda.

Servei de menjador: No
Informació i inscripcions:
Totes les inscripcions es faran a través d’Internet, als webs
www.garrotxajove.cat o www.maia.cat. Aquest tràmit també
es podrà fer a l’Ajuntament, amb cita prèvia (972 59 10 51).

Inscripcions per setmanes.
Nombre de places: Limitades.
Edat dels participants: De 3 a 13 anys.

Termini d’inscripció: Del 2 al 15 de maig

Lloc de realització: Escoles i piscina municipal.

Reunió informativa: De forma telemàtica el dilluns 2 de
maig a les 20 h a través de l’enllaç que trobareu dins l’apartat
ESTIU 2022 al web www.garrotxajove.cat

Preu de l’activitat: 49,72€/setmana
Descomptes: 5% de descompte per a germans inscrits, 5% de
descompte per a 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.)

Abans de l’inici del casal també s’enviarà per correu electrònic informació més detallada del casal en particular.

ORGANITZA:
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MAIÀ DE MONTCAL

BRIGADES JOVES D’ESTIU
Activitat per a joves del municipi fent tasques de voluntariat
en diferents serveis municipals, mentre aprenen a
respectar l’entorn i a treballar en equip.

Servei de menjador: No
Informació i inscripcions:
Totes les inscripcions es faran a través d’Internet, als webs
www.garrotxajove.cat o www.maia.cat. Un cop inscrits, heu
d’imprimir l’autorització i dur-la signada a l’Ajuntament
abans del 20 de maig.

Al final del servei, tots els joves participants tindran una
compensació.
Dates de realització:
Del 27 de juny al 22 de juliol, de 9 a 13 h

Ajuntament de Maià de Montcal, telèfon 972 591 051

Nombre de places:
Limitades a joves empadronats al municipi

Tècnica de Joventut del Consell Comarcal
(Núria Riera) 687 034 908

Edat dels participants:
Joves nascuts els anys 2006, 2007 i 2008

Reunió informativa: Hi haurà una primera reunió informativa
el dia 18 de maig a les 19 h durant el període d’inscripcions
i una segona reunió amb els participants inscrits abans de
l’inici de les Brigades.

Lloc de realització: A diferents espais del municipi
Preu de l’activitat: Activitat gratuïta

Termini d’inscripció: Del 2 al 20 de maig

Descomptes per a germans: No

ORGANITZA:
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LES PLANES D’HOSTOLES

CASAL AMBIENTAL D’ESTIU
Per segon any, es proposa un casal ambiental d’estiu per als infants del poble posant èmfasi en la natura, en
la qual puguin gaudir d‘un temps de lleure educatiu de qualitat. Alguns dels objectius d’aquesta proposta són:
conèixer i respectar el medi natural; potenciar la inquietud dels infants; educar en valors; fomentar el respecte
per enfortir la cohesió de grup, i aprendre significativament en un entorn lúdic i educatiu.
Passarem molt de temps el passarem en diferents espais exteriors del municipi, principalment de l’entorn
natural. Les activitats programades combinaran de forma equilibrada joc simbòlic, activitat física, llenguatge,
creativitat, descoberta de l’entorn, entre d’altres.
El casal comptarà amb totes les mesures en relació amb la Covid-19 establertes des dels diferents departaments
per garantir la seguretat dels participants.
Dates de realització: Casal del 27 de juny al 2 de setembre
(pendent de concretar), de 9 a 13 h.
Hi ha servei d’acollida de 8.30 a 9 h, ja inclòs en el preu.

Informació i inscripcions:
Totes les inscripcions es faran a través d’internet, a través de
la pàgina web de la Fundació Emys. L’enllaç és:
www.fundacioemys.org/ca/activitats/educacio-i-lleure/

Nombre de places: Limitades

En funció del moment, es farà una reunió informativa
presencial o telemàtica amb les famílies.
Abans de l’inici del casal també s’enviarà per correu electrònic
tota la informació més detallada.

Edat dels participants: De P3 a 6è de primària
Lloc de realització: Escola Sant Cristòfol
Preu de l’activitat: Pendent de concretar. Comptarà amb un
descompte gràcies a l’aportació d’una part de la quota per
part de l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles.

Termini d’inscripció: Del 2 al 31 de maig

Descomptes: No es preveuen descomptes
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LES PLANES D’HOSTOLES

JOVES I NATURA
Activitat per a joves enfocat a preservar el patrimoni natural del municipi, centrat a complementar l’estratègia
global del municipi de vincular societat i natura. Conscients de la necessitat que els infants i joves de
connectin amb la natura, de recuperin l’activitat física i tornin a tenir contacte amb els seus companys, es
planteja una acció innovadora que fomenti el coneixement, el sentiment de pertinença, la importància de la
conservació de la natura, i la implicació dels joves de manera col·lectiva en la seva conservació.
Els joves coneixeran l’estat de conservació del seu municipi i els valors ambientals, culturals i paisatgístics
que el conformen a través de l’aprenentatge i el servei. En aquesta edició col·laborarem amb Orígens, Escola
taller de bioconstrucció.
L’activitat comptarà amb totes les mesures en relació amb la Covid-19 establertes des dels diferents
departaments per garantir la seguretat dels participants.
Dates de realització:
Del 27 de juny al 22 de juliol de 9 a 13 h.

Servei de menjador: No
Informació i inscripcions:
Totes les inscripcions es faran a través d’internet, a través de
la pàgina web de la Fundació Emys. L’enllaç és:
www.fundacioemys.org/ca/activitats/educacio-i-lleure/

Nombre de places: 20 places.
Tindrà prioritat qui s’apunti les 4 setmanes.
Edat dels participants: Joves de 12 a 16 anys, que hagin
cursat de 1r a 4t d’ESO

En funció del moment, es farà una reunió informativa
presencial o telemàtica amb les famílies.

Lloc de realització: En diferents espais del municipi. El punt
de trobada serà a l’antiga Estació.

Abans de l’inici del casal també s’enviarà per correu electrònic
tota la informació més detallada.

Preu de l’activitat: Activitat gratuïta.

Termini d’inscripció: Del 2 al 31 de maig

Descomptes per a germans: No
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LES PRESES

CASAL I CASALET DE LES PRESES
L’Ajuntament de les Preses, a través de l’empresa municipal
EMPRIS S.L, vol oferir el servei de casal i casalet S’ ofereix
a les famílies un espai educatiu i de lleure en temps de
vacances escolars per fomentar els valors de participació,
cooperació i solidaritat.

Servei Colònies: Unes a la setmana del 18 de juliol, unes
altres a la setmana del 22 d’agost (una nit Casalet i dues nits
Casal). Preus: 1 nit 42 €, 2 nits 64 €
Informació i inscripcions: Cal fer-se per internet, a
www.lespreses.cat, o bé de manera presencial a l’Ajuntament.

Dates de realització:
Del 27 de juny al 2 de setembre, de 9 h a 18 h, hi ha servei
d’acollida de 8 a 9 h i servei de menjador 13 h a 15 h (no inclòs
en el preu)

Reunió informativa dijous 16 de juny a les 20 h al Centre Cultural.
Termini d’inscripció: Del 9 al 13 de maig per als infants
empadronats i a partir del 17 de maig per ordre d’arribada,
sempre que quedin places.

Nombre de places: Limitades.

Documentació obligatòria per a la matrícula: Còpia de la
targeta sanitària, còpia del calendari vacunal al dia, còpia del
compte del banc, una foto. Matrícula original signada.

Edat dels participants:
Casalet, de P3 a P5. Casal, de 1r a 6è de primària.
Lloc de realització: Centre Cultural, pista poliesportiva i
altres instal·lacions.

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

Descomptes per a germans: Sí. 5% de descompte si són
2 germans inscrits, 50% el tercer germà inscrit, 30% de
descompte per família nombrosa, família monoparental.
(només s’aplicaran per al servei de casal i durant el període
d’inscripcions). Descompte per “paks” de 5 setmanes, del 27
de juny al 29 de juliol o de l’1 d’agost al 2 de setembre.

Ho organitza: Ajuntament de les Preses a través de l’empresa
municipal.
Telèfon 972 69 32 32 (extensió 2, EMPRIS)

PREU ACTIVITAT:

PREUS
MATÍ
TARDA
TOT EL DIA DINAR* ACOLLIDA
					7:45h

ASSEGURANÇA

ESMORZAR
i BERENAR

Setmana
39,50 €
34 €
53 €
32 €
7,50 €
10 €/nen
inclòs en
							 preu
*quota dinar +10% IVA
Pagament del 50% en el moment de la inscripció i la resta del 50% rebut pel banc
ORGANITZA:
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LES PRESES

GRUP DE JOVES LP
L’Ajuntament de les Preses, a través de l’empresa municipal
EMPRIS S.L, vol oferir el servei de Grup de joves d’estiu.
S’ ofereix a les famílies un espai educatiu i de lleure en
temps de vacances escolars per fomentar els valors de
participació, cooperació i solidaritat.

Servei Campaments: Uns a la setmana del 18 de juliol; uns
altres a la setmana del 22 d’agost, estada de dues nits.
Preu 64 €
Informació i inscripcions: Cal fer-se per internet, a
www.lespreses.cat, o bé, de manera presencial a l’Ajuntament.

Activitats per a joves que vulguin gaudir de l’estiu, fer
amics, fer una bona colla i viure l’ambient al poble.

Reunió informativa dijous 16 de juny a les 20 h al Centre Cultural.
Termini d’inscripció: Del 9 al 13 de maig per els infants
empadronats i a partir del 17 de maig per ordre d’arribada
sempre i quan quedin places.

Dates de realització:
Del 27 de juny al 2 de setembre, de 9 h a 13 h. Hi ha servei de
menjador 13 h a 15 h (no inclòs en el preu)

Documentació obligatòria per a la matrícula: Còpia de la
targeta sanitària còpia del calendari vacunal al dia, còpia del
compte del banc, una foto. Matrícula original signada.

Nombre de places: Limitades
Edat dels participants
1r i 2n d’ESO (joves nascuts al 2008 i al 2009).

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

Lloc de realització: Instal·lacions municipals de les Preses
Descomptes per a germans: Sí. 5% de descompte si són
2 germans inscrits, 50% el tercer germà inscrit, 30% de
descompte per família nombrosa, família monoparental.
(Només s’aplicaran per al servei de casal i durant el període
d’inscripcions). Descompte per “paks” de 5 setmanes, del 27
de juny al 29 de juliol o de l’1 d’agost al 2 de setembre.

Ho organitza: Ajuntament de les Preses a través de l’empresa
municipal.
Telèfon 972 69 32 32 (extensió 2, EMPRIS)

PREU ACTIVITAT:

PREUS
MATÍ
DINAR*
ASSEGURANÇA
			
Setmana

34 €

32 €

10 €/ jove

*quota dinar +10% IVA
Pagament del 50% en el moment de la inscripció i la resta del 50% rebut pel banc
ORGANITZA:
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LES PRESES

BRIGADES JOVES D’ESTIU
Activitat per a joves del municipi que s’ofereix com a
alternativa formativa, lúdica i cultural durant l’estiu, fent
tasques de voluntariat en diferents serveis municipals,
mentre aprenen a respectar l’entorn i a treballar en equip.
Dates de realització: Del 4 al 29 de juliol

Inscripcions: Del 9 al 20 de maig
Cal fer-se per internet, a www.lespreses.cat, o bé, en cas
excepcional i amb cita prèvia, de manera presencial a
l’Ajuntament

Nombre de places: Limitades a joves del municipi
Edat dels participants: joves del municipi nascuts entre els
anys 2006 i 2007. (3r i 4rt d’ESO)

Hi haurà una primera reunió informativa el dia 17 de maig,
a les 19 h, a l’Ajuntament i una segona reunió amb els
participants inscrits abans de l’inici de les Brigades.

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
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RIUDAURA

CASAL D’ESTIU de Riudaura
L’estiu arribarà, les piscines obriran i, just quan l’escola ens acomiadi, desenes d’aventures ens estaran
esperant! Aquest estiu ens construirem!
“Construïm!” és la proposta de casal d’estiu que enguany pretén poder donar veu als infants i joves del casal i
acompanyar-los en el seu propi procés d’aprenentatge d’estratègies que els ajudin a moure’s i interactuar en
un entorn cada vegada més canviant i complex.
El casal d’estiu girarà al voltant de la família ViD, una família curiosa i inquieta que li agrada viatjar, conèixer
gent, veure pobles, descobrir boscos, col·laborar amb entitats... amb la voluntat de construir un món millor.
Combinant la tradició i la innovació en el lleure educatiu, ens proposarà reptes, jocs, danses, descobertes,
cançons, experiments, sortides, etc.
Dates de realització: Del 27 de juny al 29 de juliol, de 9 a 13 h.
Hi ha servei d’acollida de 8 a 9 h, ja inclòs en el preu.

Servei de menjador: No
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 (972 26 44 22).

Nombre de places: Limitades
Edat dels participants: De P3 a 6è
Lloc de realització: Al Centre Cívic

Reunió informativa: De forma telemàtica el dimarts 3 de
maig a les 19 h a través de l’enllaç que trobareu dins l’apartat
ESTIU 2022 al web www.garrotxajove.cat

Preu de l’activitat: 49,72 €/setmana
Descomptes per a germans: Sí. 5% de descompte per a
germans inscrits, 5% de descompte per a 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)

Abans de l’inici del casal també s’enviarà per correu electrònic
informació més detallada del casal en particular.
Termini d’inscripció: Del 2 al 15 de maig

ORGANITZA:

Ajuntament de

Riudaura
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RIUDAURA

BRIGADES JOVES D’ESTIU
Activitat per a joves del municipi fent tasques de voluntariat
en diferents serveis municipals, mentre aprenen a
respectar l’entorn i a treballar en equip.
Al final del servei, tots els joves participants tindran una
compensació per les tasques realitzades.

Informació i inscripcions:
Totes les inscripcions es faran a través d’Internet, als webs
www.riudaura.cat o www.garrotxajove.cat Un cop inscrits,
heu d’imprimir l’autorització i dur-la signada a l’Ajuntament
abans del 20 de maig (si no s’ha firmat electrònicament).

Dates de realització: Del 4 al 29 de juliol de 9 a 13 h

Ajuntament de Riudaura, telèfon 972 26 44 22.

Nombre de places: Limitades i per ordre d’inscripció

Tècnica de Joventut del Consell Comarcal
(Ariadna Pagès): 687 039 464

Edat dels participants:
Nascuts els anys 2006, 2007, 2008 i 2009
Lloc de realització: A diferents espais del municipi

Reunió informativa:
Reunió informativa per als participants inscrits abans de
l’inici de Brigades el dia 9 de juny a les 19 h a l’Ajuntament

Preu de l’activitat: Gratuïta

Termini d’inscripció: del 2 al 20 de maig

Descomptes per a germans: No

Observacions: Només per a joves censats al municipi

Servei de menjador: No

ORGANITZA:

Ajuntament de

Riudaura
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SANT FELIU DE PALLEROLS

CASAL D’ESTIU
L’estiu arribarà, les piscines obriran i, just quan l’escola
ens acomiadi, desenes d’aventures ens estaran esperant!
Aquest estiu ens construirem!

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

“Construïm!” és la proposta de casal d’estiu que enguany
pretén poder donar veu als infants i joves del casal i
acompanyar-los en el seu propi procés d’aprenentatge
d’estratègies que els ajudin a moure’s i interactuar en un
entorn cada vegada més canviant i complex.

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

El casal d’estiu girarà al voltant de la família ViD, una família
curiosa i inquieta que li agrada viatjar, conèixer gent, veure
pobles, descobrir boscos, col·laborar amb entitats... amb la
voluntat de construir un món millor.

Informació i inscripcions:
Totes les inscripcions es faran a través d’Internet, als webs
www.garrotxajove.cat o www.santfeliudepallerols.cat.
Aquest tràmit també es podrà fer a l’Ajuntament, de dilluns
a divendres amb cita prèvia (972 44 40 11).

Combinant la tradició i la innovació en el lleure educatiu,
ens proposarà reptes, jocs, danses, descobertes, cançons,
experiments, sortides, etc.

Nombre de places: Limitades

Reunió informativa: De forma telemàtica el dijous 5 de maig
a les 19 h a través de l’enllaç que trobareu dins l’apartat
ESTIU 2022 al web www.garrotxajove.cat
Abans de l’inici del casal també s’enviarà, per correu
electrònic, informació més detallada del casal en particular.

Edat dels participants: De P3 a 1r d’ESO.

Termini d’inscripció: Del 2 al 15 de maig

Dates de realització: Del 27 de juny al 2 de setembre, de 9 a
13 h. Hi ha servei d’acollida de 8 a 9 h, ja inclòs en el preu.

PREU DE L’ACTIVITAT:

SETMANA

MATINS

MENJADOR

TARDA

39 €

15 € servei monitoratge

37 €

ORGANITZA:
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SANT FELIU DE PALLEROLS

BRIGADES JOVES D’ESTIU
Activitat per a joves del municipi fent tasques de voluntariat
en diferents serveis municipals, mentre aprenen a
respectar l’entorn i a treballar en equip.

Informació i inscripcions:
Totes les inscripcions es faran a través d’Internet, als webs
www.garrotxajove.cat o www.santfeliudepallerols.cat.

A final de mes tots els joves participants tindran una
compensació en forma de sortida.

Tècnica de Joventut del Consell Comarcal
(Marta Vila) 679 032 872

Dates de realització: Del 4 al 29 de juliol de 9.00 a 13.00.

Un cop inscrits, heu d’imprimir l’autorització i dur-la signada
a l’Ajuntament abans del 20 de maig.

Nombre de places: Places limitades.

Reunió informativa: Dimarts 17 de maig a les 20 h a la Sala
Annexa de la Biblioteca

Edat dels participants: Nascuts al 2006, 2007 i 2008.
Lloc de realització: En diferents espais del municipi

Termini d’inscripció: Del 2 al 20 de maig

Preu de l’activitat: Activitat gratuïta

ORGANITZA:
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SANT JAUME DE LLIERCA

CASAL D’ESTIU
L’estiu arribarà, les piscines obriran i, just quan l’escola
ens acomiadi, desenes d’aventures ens estaran esperant!
Aquest estiu ens construirem! “Construïm!” és la proposta
de casal d’estiu que enguany pretén poder donar veu
als infants i joves del casal i acompanyar-los en el seu
propi procés d’aprenentatge d’estratègies que els ajudin
a moure’s i interactuar en un entorn cada vegada més
canviant i complex.

Preu de l’activitat:
45 €/ setmana. A partir de tres setmanes, 5% de descompte
Servei de menjador: No
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)

El casal d’estiu girarà al voltant de la família ViD, una família
curiosa i inquieta que li agrada viatjar, conèixer gent, veure
pobles, descobrir boscos, col·laborar en entitats... amb la
voluntat de construir un món millor.

Informació i inscripcions:
Totes les inscripcions es faran a través d’Internet, als webs
www.garrotxajove.cat o www.santjaumedellierca.cat. Aquest
tràmit també es podrà realitzar a l’Espai el Fil, de dilluns a
divendres amb cita prèvia (972 68 73 34).

Combinant la tradició i la innovació en el lleure educatiu,
ens proposarà reptes, jocs, danses, descobertes, cançons,
experiments, sortides, etc.

Reunió informativa: De forma telemàtica el dilluns 13 de
juny a les 19 h a través de l’enllaç que trobareu dins l’apartat
ESTIU 2022 al web www.garrotxajove.cat

Dates de realització: Del 27 de juny al 29 de juliol, de 9 a 13
h. Hi ha servei d’acollida ja inclòs en el preu (de 8.30 a 9 h i
de 13 a 13.30 h)

Abans de l’inici del casal també s’enviarà, per correu
electrònic, informació més detallada del casal en particular.

Els dies 22 i 25 de juliol són festius (Festa Local)

Termini d’inscripció: Del 2 al 15 de maig.

Nombre de places: Limitades

Observacions: Els dijous es va a la piscina de Montagut.
L’Ajuntament es fa càrrec del transport i l’entrada. També es
farà un taller de robòtica.

Edat dels participants: De P3 a 5è de primària
Lloc de realització: Escola Les Escomes

ORGANITZA:
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SANT JAUME DE LLIERCA

ESTIU JOVE
L’estiu arribarà i entenem l’Estiu Jove com una oportunitat
pels i les joves de poder gaudir del temps de vacances
compartint espais de diversió i, al mateix temps,
d’aprenentatge tot vivint moments i experiències.

Descomptes: 5% de descompte per a germans inscrits, 5%
de descompte per a 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).

És una activitat itinerant adreçada als joves de 6è i 1r
d’ESO que vulguin viure un estiu diferent, fent amics i amb
activitats del tot sorprenents. Seran els mateixos joves els
qui, que conjuntament amb l’equip d’educadors, decidiran
gran part de les activitats que es faran, les sortides... a
partir de les seves inquietuds i motivacions.

Servei de menjador: No
Informació i inscripcions:
Totes les inscripcions es faran a través d’Internet, al web
www.garrotxajove.cat o www.santjaumedellierca.cat. Aquest
tràmit també es podrà realitzar a l’Espai el Fil, amb cita
prèvia (972 68 73 34).

La particularitat d’aquesta activitat és que està organitzada
de forma itinerant entre Sant Joan les Fonts, Castellfollit
de la Roca i Sant Jaume de Llierca amb transport inclòs.

Reunió informativa: De forma telemàtica el dilluns 9 de maig,
a les 20 h, a través de l’enllaç que trobareu dins l’apartat
ESTIU 2022 al web www.garrotxajove.cat
Abans de l’inici del casal també s’enviarà, per correu
electrònic, informació més detallada del casal en particular.

Dates de realització: Del 27 de juny al 29 de juliol, de 9.00 a
13.00
Nombre de places: Limitades

Termini d’inscripció: Del 2 al 15 de maig

Edat dels participants: De 6è de primària i 1r d’ESO

Observacions: Si aquesta activitat no té el mínim d’inscrits
per tirar-la endavant, es donarà la possibilitat d’adherir els
inscrits a les activitats del casal.

Lloc de realització: És un casal itinerant de forma setmanal
que s’organitza conjuntament entre els ajuntaments de Sant
Joan les Fonts, Castellfollit de la Roca i Sant Jaume de Llierca.
Preu de l’activitat: 45 €/setmana. A partir de tres setmanes,
descompte del 5%. Inclou servei de bus.
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SANT JAUME DE LLIERCA

BRIGADES JOVES D’ESTIU
Activitat per a joves del municipi fent tasques de voluntariat
en diferents serveis municipals, mentre aprenen a
respectar l’entorn i a treballar en equip. Al final del servei,
tots els joves participants tindran una compensació per les
tasques realitzades.

Preu de l’activitat: Gratuïta
Descomptes per a germans: No
Servei de menjador: No
Informació i inscripcions: Espai el Fil, telèfon 972 687 334.
Reunió informativa el dimecres 11 de maig, a les 18.30 h, a
l’Espai el Fil. Per a més informació, Roser Soms, Tècnica de
Joventut (rsoms@garrotxa.cat)

Dates de realització: Del 4 de juliol al 29 de juliol, de 9 a 13 h
Nombre de places: Limitades
Edat dels participants:
Nascuts els anys 2006, 2007, 2008 (2n, 3r i 4t ESO)

Termini d’inscripció: Del 2 al 20 de maig
Observacions: Només per a joves censats al municipi

Lloc de realització: A diferents espais del municipi

ORGANITZA:
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SANT JOAN LES FONTS

CASAL D’ESTIU
Descripció: L’estiu arribarà, les piscines obriran i, just quan
l’escola ens acomiadi, desenes d’aventures ens estaran
esperant! Aquest estiu ens construirem! “Construïm!” és la
proposta de casal d’estiu que enguany pretén poder donar
veu als infants i joves del casal i acompanyar-los en el seu
propi procés d’aprenentatge d’estratègies que els ajudin
a moure’s i interactuar en un entorn cada vegada més
canviant i complex.

Edat dels participants: De 3 a 11 anys. (de P3 a 5è de primària)

El casal d’estiu girarà al voltant de la família ViD, una família
curiosa i inquieta que li agrada viatjar, conèixer gent, veure
pobles, descobrir boscos, col·laborar amb entitats... amb la
voluntat de construir un món millor.

Servei de menjador: Sí

Lloc de realització: Edifici de les monges
Descomptes: 5% de descompte per a germans inscrits, 5%
per a família nombrosa, família monoparental o certificat de
disminució i 5% a partir de la tercera setmana d’inscripció.
(Només s’aplicaran els descomptes durant el període
d’inscripcions.)
Informació i inscripcions:
Totes les inscripcions es faran a través d’Internet, als webs
www.garrotxajove.cat o www.santjoanlesfonts.cat. En cas
de dubtes, us podeu adreçar al punt d’atenció ciutadana de
l’ajuntament o a l’empresa que gestiona el casal d’estiu.

Combinant la tradició i la innovació en el lleure educatiu,
ens proposarà reptes, jocs, danses, descobertes, cançons,
experiments, sortides, etc.

Reunió informativa: De forma telemàtica el dimarts 3
de maig, a les 20 h, a través de l’enllaç que trobareu dins
l’apartat ESTIU 2022 al web www.garrotxajove.cat
Abans de l’inici del casal també s’enviarà, per correu
electrònic, informació més detallada del casal en particular.

Dates de realització: Del 27 de juny al 2 de setembre.
Inscripcions per setmanes
Horari: Matins de 9 a 13 h amb servei d’acollida de 8 a 9 h
inclòs. Menjador de 13 a 15 h

Termini de les inscripcions: Del 2 al 15 de maig.

Nombre de places: Limitades

Observacions: A les inscripcions fora de termini no s’hi
aplicaran descomptes i estaran subjectes a les places
disponibles segons les ràtios establertes.

PREU DE L’ACTIVITAT:

MATINS (4h)
Preu per
45 €
setmana		

MENJADOR
45,43 €
Esporàdics (9,09 €/dia)

ORGANITZA:

AJUNTAMENT DE
SANT JOAN LES FONTS
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SANT JOAN LES FONTS

ESTIU JOVE
L’estiu arribarà i entenem l’Estiu Jove com una oportunitat
per als joves de poder gaudir del temps de vacances
compartint espais de diversió i, al mateix temps,
d’aprenentatge, tot vivint moments i experiències.

Lloc de realització: És un casal itinerant de forma setmanal
que s’organitza conjuntament entre els Ajuntaments de Sant
Joan les Fonts, Castellfollit de la Roca i Sant Jaume de Llierca.
Descomptes: 5% de descompte per a germans inscrits, 5%
per a família nombrosa, família monoparental o certificat de
disminució i 5% a partir de la tercera setmana d’inscripció
(Només s’aplicaran els descomptes durant el període
d’inscripcions).

És una activitat itinerant adreçada als joves de 6è i 1r d’ESO
que vulguin viure un estiu diferent, fent amics i participant
en activitats del tot sorprenents. Seran els mateixos joves
els qui, conjuntament amb l’equip d’educadors decidiran
gran part de les activitats que es faran, les sortides... a
partir de les seves inquietuds i motivacions.

Servei de menjador: Sí
Informació i inscripcions:
Totes les inscripcions es faran a través d’Internet, al web
www.garrotxajove.cat o www.santjoanlesfonts.cat. En cas
de dubtes, us podeu adreçar al punt d’atenció ciutadana de
l’Ajuntament o a l’empresa que gestiona el casal d’estiu.

La particularitat d’aquesta activitat és que està organitzada
de forma itinerant entre Sant Joan les Fonts, Castellfollit
de la Roca i Sant Jaume de Llierca amb transport inclòs.
Dates de realització: Del 27 de juny al 29 de juliol.
Horari: Matins de 9 h a 13 h (A més a més cal tenir en compte
el temps de trasllat segons la setmana). Menjador de 13 a
15 h

Reunió informativa: De forma telemàtica el dilluns 9 de
maig a les 20 h a través de l’enllaç que trobareu dins l’apartat
ESTIU 2022 al web www.garrotxajove.cat
Abans de l’inici del casal també s’enviarà per correu electrònic
informació més detallada del casal en particular.

Nombre de places: Limitades
Edat dels participants: Nascuts el 2009 i 2010 (6è i 1r d’ESO)

Termini de les inscripcions: Del 2 al 15 de maig
Observacions: A les inscripcions fora de termini no s’hi
aplicaran descomptes i estaran subjectes a les places
disponibles segons les ràtios establertes.

PREU DE L’ACTIVITAT:

SETMANA

MATÍ

MENJADOR

45 €

45,43 €

ORGANITZA:

AJUNTAMENT DE
SANT JOAN LES FONTS
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SANT JOAN LES FONTS

BRIGADES JOVES D’ESTIU
Activitat per a joves del municipi fent tasques de voluntariat
en diferents espais municipals, mentre aprenen a respectar
l’entorn i a treballar en equip.

Informació i inscripcions:
Totes les inscripcions es faran a través d’Internet, al web
www.garrotxajove.cat o www.santjoanlesfonts.cat. Un cop
inscrits, heu d’imprimir l’autorització i dur-la signada a
l’Ajuntament abans del 20 de maig.

Al final de cada setmana, tots els joves participants tindran
una compensació en forma de sortida que organitzaran ells
mateixos.

Ajuntament de Sant Joan les Fonts, 972 29 00 52

Dates de realització: Del 4 al 29 de juliol de 9 a 13 h

Tècnica de Joventut del Consell Comarcal
(Cristina Riera) 618 509 099

Nombre de places: Limitades. Per ordre d’inscripció
Lloc de realització: Espai Jove - Pis 9

Reunió informativa virtual el dia 16 de maig, a les 19 h,
a través de l’enllaç següent:
https://meet.jit.si/JoventutSantJoanlesFonts

Preu de l’activitat: Gratuïta

Termini d’inscripció: Del 2 al 20 de maig

Descomptes per a germans: No

Observacions: Només per a joves empadronats al municipi

Edat dels participants: Nascuts els anys 2006, 2007 i 2008

Servei de menjador: No

ORGANITZA:

AJUNTAMENT DE
SANT JOAN LES FONTS
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SANTA PAU

CASAL I CASALET D’ESTIU de Santa Pau
Arriant amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa
Pau, ofereix un casal de proximitat enfocat a la natura. Fil
conductor: L’univers. Cada tarda es farà una activitat en
anglès.

Informació i inscripcions: Fins al 17 de juny
Telemàticament a http://www.arriant.org
Presencialment a l’oficina d’Arriant:
c/ del Carme núm. 8, 1r, Olot.

Dates de realització:
Del 27 de juny al 29 de juliol, de 9 a 16.30 h

Es podran deixar els papers emplenats a la bústia de
l’Ajuntament de Santa Pau.

Amb servei d’acollida (preu a part)

Reunió de pares i mares: S’informarà les famílies del dia,
hora i format de la reunió

Nombre de places: Limitades
Edat dels participants: De 3 a 12 anys
Lloc de realització: El casal dels grans es durà a terme al
pavelló. El casalet dels petits es durà terme a l’Escola Joan
Maragall.
Preu de l’activitat:
Opció matí de 9 a 13 h: 45 € setmana
Opció matí + dinar de 9 a 15 h: 65 € setmana
Opció matí i tarda + dinar de 9 a 16.30 h: 80 € setmana
(el preu del dinar pot estar subjecte a modificacions depenent
del menú)
Descomptes per a germans: No

ORGANITZA:
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SANTA PAU

PREBRIGADES: SOM JOVES ODS
Activitat per a joves del municipi que combina l’educació
en el lleure amb la realització de tasques de voluntariat
al municipi com a pas previ a les Brigades Joves d’Estiu.
El projecte i la programació d’activitats aniran relacionats
amb les diferents temàtiques que tracten els objectius de
desenvolupament sostenible.

Informació i inscripcions:
Ajuntament de Santa Pau, telèfon 972 68 00 02.
Termini d’inscripció: del 2 al 20 de maig
Reunió informativa: Telemàtica el dilluns 16 de maig a les
19 h a través de l’enllaç que trobareu a l’apartat ESTIU 2022
al web www.garrotxajove.cat.

Dates de realització: Del 4 de juliol al 29 de juliol, de 9 a 13 h

Abans de l’inici de les Prebrigades es farà una segona reunió
amb les persones inscrites.

Nombre de places: Segons el padró municipal
Edat dels participants: Joves nascuts els anys 2008 i 2009
(1r i 2n d’ESO)

Observacions: Només per a joves censats al municipi

Lloc de realització: A diferents espais del municipi
Preu de l’activitat: 30 €/setmana
Descomptes per a germans: No
Servei de menjador: No

ORGANITZA:
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SANTA PAU

BRIGADES JOVES D’ESTIU
Activitat per a joves del municipi fent tasques de voluntariat
en diferents serveis municipals, mentre aprenen a
respectar l’entorn i a treballar en equip.

Informació i inscripcions:
Totes les inscripcions es faran a través d’Internet, als webs
www.garrotxajove.cat o www.santapau.cat. Un cop inscrits,
heu d’imprimir l’autorització i dur-la signada a l’Ajuntament
abans del 20 de maig.

Al final del servei, tots els joves participants tindran una
compensació per les tasques realitzades.

Ajuntament de Santa Pau, telèfon 972 68 00 02

Dates de realització: Del 4 de juliol al 29 de juliol, de 9 a 13 h

Termini d’inscripció: del 2 al 20 de maig

Nombre de places: Limitades a joves empadronats al
municipi

Reunió informativa: Telemàtica el dilluns 16 de maig, a les
19.30 h, a través de l’enllaç que trobareu a l’apartat ESTIU
2022 al web www.garrotxajove.cat.

Edat dels participants: Joves nascuts els anys 2006 i 2007
(3r i 4t d’ESO)

Abans de l’inici de les Brigades es farà una segona reunió
amb les persones inscrites.

Lloc de realització: A diferents espais del municipi
Preu de l’activitat: Activitat gratuïta

Observacions: Només per a joves censats al municipi

Descomptes per a germans: No
Servei de menjador: No

ORGANITZA:
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TORTELLÀ

CASAL D’ESTIU DE TORTELLÀ
L’estiu arribarà, les piscines obriran i, just quan l’escola
ens acomiadi, desenes d’aventures ens estaran esperant!
Aquest estiu ens construirem! “Construïm!” és la proposta
de casal d’estiu que enguany pretén poder donar veu
als infants i joves del casal i acompanyar-los en el seu
propi procés d’aprenentatge d’estratègies que els ajudin
a moure’s i interactuar en un entorn cada vegada més
canviant i complex.

Preu de l’activitat: 49,72 €/setmana.
Servei de menjador: 17,93 €
Descomptes per a germans: Sí. 5% de descompte per a
germans inscrits, 5% de descompte per a 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)

El casal d’estiu girarà al voltant de la família ViD, una família
curiosa i inquieta que li agrada viatjar, conèixer gent, veure
pobles, descobrir boscos, col·laborar amb entitats... amb la
voluntat de construir un món millor.

Servei de menjador: Sí, segons demanda. (Hi haurà servei de
monitoratge, però cadascú porta carmanyola.)
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, o
trucant al 972 68 70 80.

Combinant la tradició i la innovació en el lleure educatiu,
ens proposarà reptes, jocs, danses, descobertes, cançons,
experiments, sortides, etc.
Dates de realització: Del 27 de juny al 29 de juliol, de 9 a 13 h.
Hi ha servei d’acollida de 8 a 9 h, ja inclòs en el preu.

Termini d’inscripció: Del 2 al 15 de maig
Reunió informativa: De forma telemàtica el dilluns 2 de
maig a les 19 h a través de l’enllaç que trobareu dins l’apartat
ESTIU 2022 al web www.garrotxajove.cat

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

Abans de l’inici del casal també s’enviarà per correu electrònic
informació més detallada del casal en particular.

ORGANITZA:

Ajuntament de
Tortellà
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TORTELLÀ

BRIGADA JOVES D’ESTIU
Activitat per a joves del municipi fent tasques de voluntariat
en diferents serveis municipals, mentre aprenen a
respectar l’entorn i a treballar en equip.

Informació i inscripcions:
Ajuntament de Tortellà, telèfon 972 68 70 80. Tècnica de
Joventut del Consell Comarcal (Ariadna Pagès): 687 039 464.

Dates de realització: Del 4 al 29 de juliol de 9 a 13 h

Reunió informativa: Hi haurà una primera reunió informativa
el dia 9 de maig, a les 18 h, a l’Ajuntament vell. Abans de
l’inici de les Brigades es farà una segona reunió amb les
persones inscrites

Nombre de places:
Limitades a joves empadronats al municipi
Edat dels participants: Nascuts els anys 2006, 2007, 2008

Termini d’inscripció: Del 10 al 24 de maig

Lloc de realització: A diferents espais del municipi

Observacions: Només per a joves censats al municipi.

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

ORGANITZA:

Ajuntament de
Tortellà
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LA VALL D’EN BAS

CASALET de la Vall d’en Bas
Casalet de P1 i P2 amb places limitades i on pretenem seguir amb els aprenentatges que es donen en el context de
les escoles bressol o llars d’infants. Treballarem l’autonomia, la llibertat de decisió, les relacions, el joc... Aprenem
jugant i compartint moments!

Informació i inscripcions:
Les inscripcions i el pagament es faran a través d’internet a
l’enllaç https://casals.garrotxa.cat/vallbas/
A la web de l’Ajuntament hi trobareu tot la informació. Si hi
ha setmanes que no s’arriba al número d’infants mínim no es
podrà realitzar el casalet aquella setmana.

Dates de realització: De l’1 al 26 d’agost de 9 a 13 h

Termini d’inscripció:
Del 9 al 24 de maig (més info a la pàgina web)

Nombre de places: Mínim 10 i màxim 14 per setmana.*
Edat dels participants: Que hagin cursat P1 i P2

Observacions: L’última setmana l’espai podrà variar per
preparació inici de curs. Reunió informativa dimecres 8 de
juny a les 17.30 h a la Llar d’infants els Gínjols de Sant Esteve
d’en Bas.

Lloc de realització:
Llar d’infants els Gínjols de Sant Esteve d’en Bas.
Preu de l’activitat:
39 €/setmana (Cal apuntar-se mínim dues setmanes)
Descomptes per a germans: Sí
Servei de menjador: Si, 6€ fixe / 7€ esporàdic
Acollida matí: de 7.45 a 8.45 h

ORGANITZA:

Ajuntament de
la Vall d’en Bas
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LA VALL D’EN BAS

CASAL de la Vall d’en Bas
Els Casals de la Vall d’en Bas volen que els nens i nenes,
infants i joves, creixin i convisquin a partir de moments
únics entre companys i companyes, i que els acompanyi
un equip d’educadors implicat, jove i amb ganes que l’estiu
no s’acabi. Volem que les activitats de lleure educatiu de
l’Ajuntament siguin un moment especial, emocionant, enriquidor i ple d’aprenentatges, durant els quals al centre de
tota acció hi sigui la persona, el nen i la nena, el jove, i la
interacció amb el nostre territori i amb la nostra vall.

Servei de menjador: Si, de 13 a 15 h. (6€ fix / 7€ esporàdic)
Acollida matí: De 7.45 a 8.45 h.
Informació i inscripcions:
Les inscripcions i el pagament es faran a través d’internet a
l’enllaç https://casals.garrotxa.cat/vallbas/
A la web de l’Ajuntament, a l’apartat de casals, hi trobareu tot
la informació, així com un document on s’explica pas a pas
com formalitzar la inscripció.
Termini d’inscripció: Del 19 al 24 de maig

Dates de realització:
Del 27 de juny al 2 de setembre de 9 a 17 h

Reunió Informativa: 9 de juny a les 18 h a l’Escola Verntallat.
Més informació educacioijoventut@vallbas.cat

Nombre de places: Limitades
Edat dels participants: De P3 a 6è
Lloc de realització: Escola Verntallat
Preu de l’activitat: 39 € a la setmana només matins. 60 € a la
setmana tot el dia fins les 17 h. S’aplicarà un descompte del
15% a partir de la cinquena setmana.(descompte vàlid només
durant el període d’inscripció.)
Descomptes per a germans: Sí

ORGANITZA:

Ajuntament de
la Vall d’en Bas
Àrea d’Educació, Joventut i Lleure
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LA VALL D’EN BAS

CASAL JOVE de la Vall d’en Bas
No us perdeu el Casal Jove de la Vall d’en Bas! Passeu
un estiu viu, actiu i participatiu! Els protagonistes sereu
vosaltres, decidireu les activitats que fareu a partir de
la dinamització i el suport de l’equip educatiu! Som
#JOVESDELAVALL! Si vols saber-ne més coses, busqueu-nos
a Instagram @joventutieducacio o envia’ns un whatsapp al
628253001.

Informació i inscripcions:
Les inscripcions i el pagament es faran a través d’internet a
l’enllaç https://casals.garrotxa.cat/vallbas/
Al web de l’Ajuntament, a l’apartat de casals, hi trobareu tot
la informació, així com un document on s’explica pas a pas
com formalitzar la inscripció.
Termini d’inscripció: Del 9 al 24 de maig

Dates de realització: Del 27 de juny al 29 de juliol

Observacions: Més info: educacioijoventut@vallbas.cat

Nombre de places: Limitades. Cal un mínim de 10 inscrits.

Reunió Informativa: 11 de juny, a les 18.30 h, a CAN TISTA
(local social) (un membre per unitat familiar)

Edat dels participants: 12 a 14 anys (1r i 2n d’ESO)
Lloc de realització:
Sala annexa del Pavelló municipal de la Vall d’en Bas
Preu de l’activitat: 50 €/setmana
Descomptes per a germans: Sí
Servei de menjador: No

ORGANITZA:

Ajuntament de
la Vall d’en Bas
Àrea d’Educació, Joventut i Lleure
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LA VALL D’EN BAS

BRIGADES JOVES D’ESTIU
Activitat per joves de 3r i 4t d’ESO. Es fan diferents tasques
al municipi i en diferents serveis municipals. Al final del
servei tots els joves participants que hagin complert els
compromisos rebran una compensació per la tasca feta.

Informació i inscripcions:
Les inscripcions i el pagament es faran a través d’internet a
l’enllaç https://casals.garrotxa.cat/vallbas/
Al web de l’Ajuntament, a l’apartat de casals, hi trobareu tot
la informació, així com un document on s’explica pas a pas
com formalitzar la inscripció.

Dates de realització: Del 4 al 29 de juliol (matins) de 9 a 13 h.
Nombre de places: Limitades segons padró municipal

Termini d’inscripció: Del 9 al 24 de maig.

Edat dels participants: 3r i 4t d’ESO (cursat)

Observacions:
Per a més informació educacioijoventut@vallbas.cat

Lloc de realització: Diferents espais del municipi
Preu de l’activitat: Gratuïta
Descomptes per a germans: No
Servei de menjador: No

ORGANITZA:

Ajuntament de
la Vall d’en Bas
Àrea d’Educació, Joventut i Lleure
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LA VALL DE BIANYA

BRIGADES JOVES D’ESTIU
Activitat per a joves del municipi fent tasques de voluntariat
en diferents espais municipals, mentre aprenen a respectar
l’entorn i a treballar en equip.

Informació i inscripcions:
Totes les inscripcions es faran a través d’Internet, als webs
www.garrotxajove.cat o www.ajuntament.valldebianya.org.
Un cop inscrits, heu d’imprimir l’autorització i dur-la signada
a l’Ajuntament abans del 20 de maig.

Al final de cada setmana, tots els joves participants tindran
una compensació en forma de sortida que organitzaran ells
mateixos.

Ajuntament de La Vall de Bianya, telèfon 972 29 09 33

Dates de realització: Del 4 al 29 de juliol de 9 a 13 h

Tècnica de joventut (Cristina Riera) 618 509 099.

Nombre de places: Limitades. Per ordre d’inscripció
Edat dels participants: Nascuts els anys 2006, 2007 i 2008

Reunió informativa virtual el dia 17 de maig, a les 19 h, a
través del següent enllaç: https://meet.jit.si/BrigadesBianya

Lloc de realització: Espai Jove de Llocalou

Termini d’inscripció: Del 2 al 20 de maig

Preu de l’activitat: Gratuïta

Observacions: Només per a joves empadronats al municipi

Descomptes per a germans: No
Servei de menjador: No

ORGANITZA:
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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
MAIÀ DE MONTCAL
RIUDAURA
SANT FELIU DE PALLEROLS

SANT JAUME DE LLIERCA
SANT JOAN LES FONTS
TORTELLÀ

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ:

Sobre el procés d’inscripció:

Abans de fer una inscripció per Internet, cal que llegiu
detingudament aquestes condicions. També heu de marcar
que les accepteu, ja que en cas contrari no us permetria
iniciar el procés d’inscripció.

Per tal de fer la inscripció, seguiu les indicacions del web.
Quan finalitzeu el tràmit d’inscripció, sortirà la pantalla per
escollir les setmanes i els serveis disponibles.
Per completar la inscripció, caldrà efectuar el pagament. En
el cas que feu ingrés bancari, caldrà adjuntar el comprovant
de pagament al web o fer-lo arribar a l’ajuntament,
juntament amb tota la documentació, que és:

Si encara no esteu registrats, caldrà que ho feu, tant els
pares, mares o tutors, com els nens que s’hi volen inscriure.

Sobre les inscripcions:
El període d’inscripció serà del 2 al 15 de maig.
No es fan reserves ni hi ha període de preinscripcions.

General:

•
•
•
•

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

Fotografia actual mida carnet del nen inscrit
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 (en el cas que es faci per ingrés
bancari)

Sobre les activitats:

Específica:

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.

• Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental

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.

(en cas que es tingui aquesta condició)

• Fotocòpia del certificat de reconeixement de discapacitat
• Certificat mèdic d’intolerància o al·lèrgies alimentàries

Sobre les deduccions:

IMPORTANT! Una vegada finalitzada la inscripció,
i adjuntada tota la documentació a l’aplicació, cal
imprimir la fitxa d’inscripció que rebreu per correu
electrònic i retornar-la signada a l’Ajuntament abans
del 20 de maig.

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.

Sobre el pagament:

Per família nombrosa o monoparental i certificat de
disminució:

Per Internet
El pagament es podrà efectuar per Internet des del
mateix web.

Per a famílies nombroses o monoparentals i per als participants que tinguin el certificat de reconeixement de
discapacitat s’aplicarà un 5% de descompte a la quota final.

Per banc
A l’entitat bancària La Caixa presentant el document de
pagament.

La deducció només s’aplicarà durant el període d’inscripcions i per a les hores del casal d’estiu (en cap cas al servei
de menjador).
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Activa
l’estiu!
Activitats
que ofereixen
entitats d’Olot i comarca

ALTRES ACTIVITATS
Ludicoformatives i formatives
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ALTRES ACTIVITATS

Ludicoformatives

OLOT

OLOT

Campus esportiu
Tauca Estiu Art
d’estiu Club Tennis Olot

Taller d’ expressió plàstica per estimular la creativitat amb
divertides propostes de pintura, dibuix, manualitats, color
i modelatge.

Campus esportiu on submergim els alumnes en els valors
personals i socials que es desprenen de l’esport, fent
èmfasi en l’aprenentatge i aprofundiment tant del tennis
com de la natació, entre d’altres. Autocrítica, respecte,
lleialtat, confiança, compromís i esforç, són la gran varietat
de valors que treballem dins el nostre campus esportiu

Dates de realització: Del 27 de juny al 2 de setembre
Horaris: De dilluns a divendres, matins de 9 a 13 h
Nombre de places: Limitades
Edat dels participants: De 4 a 12 anys

Dates de realització: Del 27 de juny al 2 de setembre

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

Horari: De 8 a 18 h
Nombre de places: Limitades segons el grup

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

Edat dels participants: De 3 a 16 anys

Descomptes per a germans: Sí

Lloc de realització: A les instal·lacions del Club Tennis Olot

Servei de menjador: No

Preu de l’activitat: Podeu consultar-lo a la pàgina web
www.tennisolot.com, a l’apartat de Campus

Informació i inscripcions: TAUCA, carrer Joan Oliver, 5.
Tel. 972270237 - 616350378 - 636618201 - www.tauca.com tauca@tauca.com

Descomptes per a germans: No
Servei de menjador: Sí

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

Preu del servei de menjador: Podeu consultar-lo a la pàgina
web www.tennisolot.com a l’apartat de Campus
Informació i inscripcions:
Per telèfon (972261361) o bé telemàticament a la pàgina web
del club www.tennisolot.com
Termini d’inscripció: Presencialment i per telèfon (972261361)
o bé a la pàgina web www.tennisolot.cat
ORGANITZA:

ORGANITZA:

CLUB TENNIS OLOT
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Ludicoformatives

OLOT

OLOT

DiverEnglish

Taller de robòtica.
Crea el teu 3DBOT

Tens ganes de fer manualitats, cuinar, experimentar,
passejar... en definitiva, de passar-t’ho bé tot aprenent
anglès?
Al casal Diver English aprendràs anglès d’una manera
dinàmica i divertida.
Si et vols divertir i millorar el teu anglès, no ho dubtis! Vine
a Diver English!

Aquest taller t’ofereix la possibilitat de construir el teu
propi robot. És el taller perfecte per combinar la impressió
3D, la robòtica i la programació.
Dissenyaràs i imprimiràs el teu propi robot amb una
impressora 3D.
Aprendràs a controlar els moviments del robot, a utilitzar
els sensors, a detectar objectes, etc.
Es plantejaran diversos reptes i proves que hauràs de
superar amb el teu robot.

Dates de realització: Del 27 juny a 1 juliol (només es farà si
hi ha prou demanda mínima alumnes), i del 4 al 29 de juliol
Horaris: De 9 a 13 h
Nombre de places: 12 per setmana

Dates de realització:
Del 27 de juny al 15 de juliol
Del 18 de juliol al 5 d’agost

Edat dels participants: De 6 a 14 anys
Lloc de realització:
Centre d’Idiomes Olot, Plaça de Josep Clarà, 12, 1r.

Horaris: De 9 a 13 h

Preu de l’activitat:
60 €/setmana (55 € per als alumnes del Centre)

Nombre de places: 15
Edats dels participants: A partir de 9 anys

Descomptes per a germans: Sí

Lloc de realització: Innova Didàctic (Carrer Macedònia, 1)

Servei de menjador: No

Preu: 175 € per a cada torn (el preu inclou tot el material
necessari per a la construcció del robot).

Informació i inscripcions:
A l’oficina del Centre Idiomes (cita prèvia)
Telèfon (649 105 380) o mail (ciomangels2017@gmail.com)

Descomptes per a germans: Sí
Informació i inscripcions: www.innovadidactic.cat, al telèfon:
972 27 29 81 o presencialment a Innova Didàctic.

Termini d’inscripció: Fins que s’omplin totes les places
Observacions: Cal portar aigua i esmorzar.
Es seguiran les normatives Covid_19 vigents.

Observacions: Cal portar l’esmorzar i beguda

ORGANITZA:
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Ludicoformatives

OLOT

OLOT

Dansa creativa per a
infants

Casal de natura
i excursionisme

Mitjançant el joc i la dansa despertem la intuïció i la
creativitat. Des de diferents i divertides propostes els
infants desperten la imaginació i la creació pròpies. Des del
cos, la veu i la intenció, exercitarem amb la dansa creativa,
la dansa coreogràfica, l’acrobàcia i el cant creatiu. Una
feina multidisciplinària per gaudir tot el matí. L’activitat es
farà dins la sala de l’escola i també a l’exterior.

Casal per a mainada i joves que vulguin estar en contacte
directe amb la natura tot fent activitats relacionades amb
la fauna, la flora i el medi rural, i combinant les excursions
a peu i amb bicicleta.
Dates de realització: Del 27 de juny al 29 de juliol
Horari: De 8.30 a 14.30 h

Dates de realització: Del 4 al 8 de juliol

Nombre de places: 24

Horari: De 9 a 13 h

Edat dels participants: De 7 a 14 anys

Nombre de places: 15
Edat dels participants: De 7 a 10 anys

Lloc de realització: Casal de Bonavista. Olot

Lloc de realització: Escola dansa CorArt Olot. C/Pou del Glaç,
6 (passatges dels cinemes)

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

Preu de l’activitat: 130 €

Servei de menjador: No

Descomptes per a germans: Sí

Informació i inscripcions:
Inscripcions al telèfon 699 597 943

Servei de menjador: No
Informació i inscripcions: Eva Durban a través d’aquest
número 616 72 46 84 trucada o whatsApp

Termini d’inscripció: Fins al 12 de juny

Termini d’inscripció: Fins a finals de juny
Observacions: Cal portar esmorzar i aigua, roba còmoda i
sabates còmodes per quan sortim a l’exterior.
ORGANITZA:

ORGANITZA:

CORART

Escola de dansa
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Ludicoformatives

OLOT

OLOT

Colònies vora el mar
Arriant -Llançà 2022

Summer School
Aprenem mentre ens divertim a través de diferents
activitats en anglès. Traurem la por de parlar i millorarem
el nostre lèxic i estructures gramaticals.

Estada de 5 dies de colònies a l’Alberg Costa Brava (Llançà),
on durem a terme un reguitzell d’activitats com: caiac,
visita llotja, ruta d’orientació amb brúixola i geocatching,
joc de pistes: “Un Llançà ple d’històries”, cinema a la fresca,
snorkel i moltes coses més. Tot compartint, divertint-nos i
aprenent de tots i tot el que ens envolta. No t’ho pensis i
vine a viure unes colònies inoblidables. T’hi esperem!

Dates de realització: Del 4 al 29 de juliol
Horari: De 9 a 13 h (amb servei d’acollida gratuïta mitja hora
abans i després de l’activitat)
Nombre de places: Grups reduïts
Edat dels participants: Infantil i primària

Dates de realització: Del 27 de juny a l’1 de Juliol

Lloc de realització:
Claude Escola d’Idiomes. C/ de Pere Llosas, 1 (Olot)

Horari: Tot el dia

Preu de l’activitat: Preus per setmanes. Podeu fer consultes
trucant a l’escola 972 27 44 26

Nombre de places: Màxim 30
Edat dels participants: De 8 a 14 anys

Informació i inscripcions: Podeu trucar al 972 27 44 26 o
enviar un whatsapp al 650 388 900

Lloc de realització: Llançà (Costa Brava)
Preu de l’activitat: 375 € www.arriant.org

Termini d’inscripció: Fins a completar places

Descomptes per a germans: Sí

Observacions: Material inclòs. Cal portar esmorzar.

Servei de menjador: Sí, inclòs en el preu de l’activitat
Informació i inscripcions:
www.arriant.org i al telèfon 972 69 11 23 i al 680 23 77 45
Termini d’inscripció: Fins al 3 de juny
Observacions:
L’esmorzar i el dinar del 1er dia es porten des de casa

ORGANITZA:

ORGANITZA:

Arriant Formació i
Lleure SLU
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Ludicoformatives

OLOT

OLOT

Taller de teatre per a
joves

La Bloquera a
l’aventura!

El taller de teatre ajuda l’adolescent a reforçar la seva
autoestima i a desenvolupar el seu valor personal en
un entorn d’interacció social, incrementant la seva
capacitat per a una comprensió adulta de l’entorn i les
seves circumstàncies vitals. Amb el teatre ens divertim,
treballem la creativitat i millorem l’expressió verbal i
corporal. Treballem en equip. El teatre ens ensenya a ser!

Ja fa uns anys que vam decidir agafar les coses i sortir a
l’aventura! Les activitats a l’exterior ens permeten més llibertat de moviment, més dinàmiques i més sorpreses. Farem escalada, sortides a la muntanya, al riu, a la piscina,
curses d’orientació, descobrirem la flora i fauna del nostre
voltant, perquè de fet la Garrotxa és un regal per fer activitats com aquestes!

Dates de realització: Del 27 de juny al 29 de juliol

Dates de realització: Del 27 de juny al 12 d’agost

Horaris: De 9 a 13 h

Horari: De 9 a 13 h.

Nombre de places: 10 persones per grup

Nombre de places: Segons restriccions

Edat dels participants: A partir de 12 anys

Edat dels participants: A partir de 6 anys (haver cursat P5)

Lloc de realització: Olot

Lloc de realització: Espai d’escalada la Bloquera

Preu de l’activitat: 60 € per setmana

Preu de l’activitat: 65 €/setmana

Descomptes per a germans: No

Descomptes per a germans: Sí

Servei de menjador: No

Servei de menjador: No

Informació i inscripcions: Anna Roca 656 836 655

Informació i inscripcions: A la pàgina www.labloquera.cat

Termini d’inscripció: Fins a omplir les places

Termini d’inscripció: Fins a exhaurir places

ORGANITZA:
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Ludicoformatives

OLOT

OLOT

Espai creatiu d’estiu

Espai creatiu jove

“Scrap, lettering, mix media” i manualitats en general.
Treballarem amb diferents tècniques i materials, farem
coses tan divertides com fer “slime”, treballar amb fang,
experimentar amb pintures, paper, fusta, ... Vaja, tenim un
munt d’idees perquè t’ho passis molt bé creant i fent anar
la teva imaginació! I també tindrem una estona de lleure,
així passarem un matí ben divertit. Hi haurà diferents
nivells segons l’edat dels participants.

Tens més de 13 anys, t’agraden les manualitats, i vols
passar-t’ho molt bé a les tardes? Doncs hem preparat unes
setmanes temàtiques de manualitats perquè els joves
també pugueu fer manualitats i passar-ho súper. Setmana
1: farem una “fofutxa”. Setmana 2: àlbum d’scrap per a les
fotos d’estiu. Setmana 3: aprendràs diferents tècniques per
fer pouring i faràs moltes obres d’art! Farem manualitats
les tardes de dilluns a dijous, de les 16 a les 19 h., així
tindràs els divendres lliures per fer altres activitats.

Dates de realització: Del 27 de juny al 5 d’agost, i del 29
d’agost al 2 de setembre

Dates de realització: Del 27 de juny al 15 de juliol

Horaris: De 9 a 13 h. Amb servei d’acollida

Horaris: Tardes de 16 a 19 h.

Nombre de places: 12

Nombre de places: 12

Edat dels participants: Des dels 6 anys o facin 6 aquest any

Edat dels participants: Nascuts/udes fins el 2009

Lloc de realització: Plaça Catalunya, 2 baixos 2a
(cantonada passatge de la Cooperació)

Lloc de realització: Plaça de Catalunya, 2 baixos 2a
(cantonada passatge de la Cooperació)

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

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

Informació i inscripcions: info@ecoliderolot.cat
telèfon 972 26 15 26 / WhatsApp 693 727 388 /
www.ecoliderolot.cat

Informació i inscripcions: info@ecoliderolot.cat
telèfon 972 26 15 26 / WhatsApp 693 727 388 /
www.ecoliderolot.cat

Termini d’inscripció: Fins a exhaurir les places
Observacions: Cal portar esmorzar i bata o samarreta que es
pugui embrutar. Les inscripcions son setmanals.

Termini d’inscripció: Fins a exhaurir les places

ORGANITZA:

ORGANITZA:
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una o diverses setmanes
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Ludicoformatives

OLOT

OLOT

Tallers a l’aire lliure en que els infants activen recursos
creatius mitjançant el dibuix, la pintura i l’escultura. Sense
un lloc fix, cada setmana en un entorn natural d’Olot diferent. Per entendre el món mitjançant l’art i envoltats de
natura. Tallers a càrrec de Marian Vayreda i Eva Vendrell.

Activitats esportives i recreatives dirigides a infants i joves
d’Olot i voltants amb l’objectiu de mantenir l’activitat física
durant l’estiu. Dins de les activitats destaca Kangoo Kids,
Combakids, Zumbakids, Acroioga i molts jocs a l’aire lliure.

Pigment natural
nòmada

Esport al ritme de
l’estiu
Dates de realització: 27 de juny al 22 de juliol

Dates de realització: Del 27 de juny al 2 de setembre

Horari: Dilluns a divendres de 9 a 13 h

Horari: De 9 a 13 h.
Servei d’acollida de franc mitja hora abans i després

Nombre de places: 25 (es faran grups d’edats)
Edat dels participants: De 5 a 16 anys en grups diferents

Nombre de places: Limitades

Lloc de realització: Instal·lacions del Gimnàs
(C/Pintor Velázquez, 8 d’Olot) i a l’aire lliure

Edat dels participants:
Per a nens i nenes a partir de 4 anys (nascuts 2017)

Preu de l’activitat: 49 € per setmana i descomptes per a més
d’una setmana.

Lloc de realització: Entorns naturals d’Olot
Preu de l’activitat: Podeu consultar-ho a www.pigment.cat

Descomptes per a germans: Sí

Informació i inscripcions: A Pigment (C/ Bellaire, 5),
per telèfon (615 275 203), al web www.pigment.cat

Informació i inscripcions: 691 966 793
anitotfitness@gmail.com

Termini d’inscripció:
No hi ha termini per a les inscripcions fins a completar places

Termini d’inscripció: Fins al 20 de juny
Observacions: Cal portar aigua, esmorzar i mitjons alts

Observacions: Material inclòs.
Més informació a www.pigment.cat

ORGANITZA:

ORGANITZA:
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OLOT

Campus de futbol Joventut
Sant Pere Màrtir
Campus de futbol adaptat a les diferents edats dels nens i nenes. Es farà un treball sobre les habilitats
motrius bàsiques, amb l’objectiu de millorar la tècnica - tàctica dels jugadors en relació amb les seves edats
maduratives. L’objectiu principal és fomentar la diversió i creativitat dels participants.
Dates de realització: Del 27 de Juny a 30 de Juliol.
Possibilitat de fer el mes d’agost)

Informació i inscripcions: Les inscripcions s’obriran a partir
de l’ 1 de maig, i es podran fer en línia (www.jspm.cat), o bé,
presencialment (a les oficines del club)

Horari: De 9 a 17 h. Servei d’acollida de 8 a 9 h.
Possibilitat de venir només de 9 a 13 h

Descomptes per a germans: Sí

Nombre de places: Màxim de 50-60 participants per setmana

Servei de menjador: Sí

Edat dels participants: Nascuts entre l’any 2008 i 2017

Termini d’inscripció: Fins al 12 de juny

Lloc de realització:
Instal·lacions del Joventut Sant Pere Màrtir

Observacions: El preu del Casal inclou servei de piscina,
,menjador i acollida, ja sigui de 8 a 9 h o de 17 a 18 h.

Preu de l’activitat: Preu Total de les 5 setmanes de 9 a 17 h
(dinar inclòs) = 600 €.

Ho organitza: Ferran Falguera Descals, coordinador del JSPM

ORGANITZA:
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Grup de Joves CreuRoja La Garrotxa
Aquesta és una activitat pensada per a tots aquells joves que tenen la inquietud de millorar l’entorn proper
i obrir la porta del món del voluntariat. Cada dimecres a la tarda es fan dinàmiques de grup, jocs, activitats
lúdiques, formatives i accions concretes en projectes mediambientals, de gent gran o de vulnerabilitat social.
Els joves decideixen què i com fer-los! Sempre amb una perspectiva d’equip i de conèixer les potencialitats
individuals. Un dels objectius de l’estiu és pensar, programar i executar un projecte de grup. Aquest estiu els
joves han decidit que es treballarà: PREJUDICIS I ETIQUETES. El projecte central de l’estiu anirà encaminat a
buscar accions concretes per a la sensibilització d’aquesta temàtica.
Dates de realització:
Des del dimecres 6 de juliol al 2 de setembre

Informació i inscripcions:
Per a més informació cal trucar al 972 27 22 22. Per fer la
inscripció cal que vingui el pare/mare/tutor a Creu Roja la
Garrotxa amb la documentació següent:
- NIE/DNI/PASS del o la jove
- NIE/DNI/PASS del pare o mare
- Targeta sanitària del jove
- llibre vacunes del participant

Horaris: Dimecres de 16 a 19 h + activitats puntuals
Nombre de places: 20 joves en total (10 per grup)
Edat dels participants: De 12 a 16 anys
Lloc de realització:
Creu Roja la Garrotxa (Carrer Hondures 3 baixos, Olot)

Termini d’inscripció: Del 6 al 23 de juny.
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
i dimecres tarda de 16 a 19 h

Preu de l’activitat: Gratuïta

ORGANITZA:
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OLOT

Kids&Us Summer
Fun Weeks
Les Fun Weeks són setmanes temàtiques organitzades
per Kids&Us. S’adrecen a nens i nenes de 3 a 10 anys
amb l’objectiu de facilitar-los el contacte amb l’anglès
durant els períodes de vacances, utilitzant la metodologia
d’aprenentatge de Kids&Us. A les Fun Weeks es fan
activitats 100% en anglès que permeten que els nens i
nenes es diverteixin i alhora aprenguin gràcies al mètode
natural d’aprenentatge propi de Kids&Us. ACTIVITATS:
totes les activitats de les Fun Weeks es fan íntegrament
en anglès i estan relacionades amb la temàtica setmanal.
Cada setmana ens submergim en un món nou gràcies a les
diferents temàtiques, amb històries diferents per a cada
grup d’edat creades específicament per facilitar l’adquisició
de l’idioma.

Nombre de places: Limitades
Edat dels participants: De 3 a 10 anys
Lloc de realització: Kids&Us Olot,
(carrer Sant Pere Màrtir, 42)
Preu de l’activitat: Consulteu-lo al centre
Descomptes per a germans: No
Servei de menjador: No
Informació i inscripcions:
olot@kidsandus.cat i al telèfon 972 27 03 85
Termini d’inscripció: A partir del 3 de maig

Dates de realització: Del 27 del juny al 29 de juliol.
Possibilitat de fer la setmana del 5 al 9 de setembre (pendent
de confirmar)
Horari: De 9 a 13 h. Hora de recepció a partir de les 8.30 h.
Hora de recollida fins a les 13.30 h
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L’estiu dels musicals a la Quarta Paret!

Musical la Bella i la Bèstia!

Aquest taller d’estiu de teatre musical de LA QUARTA PARET està pensat per a nens i nenes que volen explorar o aprendre
les arts escèniques. El teatre, la dansa i el cant en seran els principals protagonistes d’aquest estiu. La Bella i la bèstia, una
història única de Disney amb música d’Alan Menken i llibret de Linda Woolverton, ens relata la història d’un jove príncep
transformat en una horrible bèstia com a càstig al seu comportament cruel i egoista, i d’una gran Bella a qui la bestia
tanca en el seu castell a canvi de la llibertat del seu pare. Per convertir-se en humà una altra vegada, el príncep haurà de
guanyar-se l’amor de Bella abans que sigui massa tard.
Els alumnes gaudiran d’una experiència real d’un muntatge escènic des del principi fins a la representació final que es
mostrarà en un teatre. Es treballaran disciplines del teatre musical: EL TEATRE, DANSA I EL CANT. Durant les 3 setmanes
es muntarà el musical des del seu inici; muntatge de cançons, coreografies, les escenes, repartiment de personatges,
creació del vestuari i escenografia, caracterització, entre d’altres. També tindran l’oportunitat de conèixer a artistes i
professionals del sector per endinsar-se més en el teatre musical.
Dates de realització: Del 27 de juny al 15 de juliol

Descomptes per a germans: No

Presentació de l’espectacle: 15 de juliol

Servei de menjador: Sí

Horari: De 8 a 9 h acollida / Matí de 9 a 13.30 h / Tarda amb
dinar 13.30 a 17 h

Preu menjador: Consultar al web de l’escola.

Nombre de places: Grups reduïts per franges d’edats

Informació i inscripcions: info@laquartaparet.cat
web: laquartaparet.cat / 972 74 44 32

Edat dels participants: De P3 a 6è (Infantil, primària)

Termini d’inscripció: Fins al 25 de juny o places exhaurides.

Lloc de realització:
Escola D’Arts Escèniques LA QUARTA PARET

Observacions: Inscripcions per setmanes sense dret a
presentació. Es regala una samarreta, botella d’aigua.

Preu de l’activitat: Consulteu-lo al web de l’escola.
ORGANITZA:
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L’estiu dels musicals a la Quarta Paret!

Musical el Gran Showman!

Aquest taller d’estiu de teatre musical de LA QUARTA PARET està pensat per a joves d’ESO fins a batxillerat que volen
explorar o aprendre les arts escèniques. El teatre, la dansa i el cant en seran els principals protagonistes d’aquest estiu.
El gran showman és un musical de la famosa pel·lícula protagonitzada per el gran Hugh Jackman. Un gran circ que dona
vida a “El circo de Barnum”. Aquestes persones poc habituals, contractades per Barnum, es senten acceptades per part
del públic, donant valor a un enfocament de com la societat pot arribar a jutjar a les persones per les aparences i no per
com son en el seu interior.
Els alumnes gaudiran d’una experiència real d’un muntatge escènic des del principi fins a la representació final que es
mostrarà en un teatre. Es treballaran disciplines del teatre musical: EL TEATRE, DANSA I EL CANT. Durant les 4 setmanes
es muntarà el musical des del seu inici; muntatge de cançons, coreografies, les escenes, repartiment de personatges,
creació del vestuari i escenografia, caracterització, entre d’altres. També tindran l’oportunitat de conèixer a artistes i
professionals del sector per endinsar-se més en el teatre musical.
Dates de realització: Del 4 al 29 de juliol

Descomptes per a germans: No

Presentació de l’espectacle: 29 de juliol

Servei de menjador: Sí

Horari: De 8 a 9 h acollida / Matí de 9 a 13.30 h / Tarda amb
dinar 13.30 a 17 h

Preu menjador: Consulteu-lo al web de l’escola.

Nombre de places: 15 - 18

Informació i inscripcions: info@laquartaparet.cat / web:
laquartaparet.cat / 972 74 44 32

Edat dels participants: ESO i Batxillerat

Termini d’inscripció: Fins al 25 de juny o places exhaurides.

Lloc de realització: Escola D’Arts Escèniques LA QUARTA
PARET

Observacions: Inscripcions per setmanes sense dret a
presentació. Es regala una samarreta, botella d’aigua.

Preu de l’activitat: Consultar al web de l’escola.
ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL

85

TORNAR ÍNDEX EDATS

ALTRES ACTIVITATS

Ludicoformatives

OLOT

L’estiu dels musicals a la Quarta Paret!

Musical Encanto!

Aquest taller d’estiu de teatre musical de LA QUARTA PARET està pensat per a nens i nenes que volen explorar o aprendre
les arts escèniques. El teatre, la dansa i el cant en seran els principals protagonistes d’aquest estiu. Encanto és una
pel·lícula musical d’animació per ordinador produïda per Walt Disney. És dirigida per Byron Howard i Jared Bush, codirigida per Charise Castro Smith i produïda per Clark Spencer i Yvett Merino i compta cançons compostes per Lin-Manuel
Miranda. Serà la primera versió d’aquest musical en català que representarem a la Quarta Paret.
Els alumnes gaudiran d’una experiència real d’un muntatge escènic des del principi fins a la representació final on es
mostrarà en un teatre. Es treballaran disciplines del teatre musical: EL TEATRE, DANSA I EL CANT. Durant les 2 setmanes
es muntarà el musical des del seu inici; muntatge de cançons, coreografies, les escenes, repartiment de personatges,
creació del vestuari i escenografia, caracterització, entre d’altres. També tindran l’oportunitat de conèixer a artistes i
professionals del sector per endinsar-se més en el teatre musical.
Dates de realització: Del 18 al 29 de juliol

Descomptes per a germans: No

Presentació de l’espectacle: 28 de juliol

Servei de menjador: Sí

Horari: De 8 a 9 h acollida / Matí de 9 a 13.30 h / Tarda amb
dinar 13.30 a 17 h

Preu menjador: Consultar al web de l’escola.

Nombre de places: Grups reduïts per franges d’edat

Informació i inscripcions: info@laquartaparet.cat
web: laquartaparet.cat / 972 74 44 32

Edat dels participants: De P3 a 6è (Infantil, primària)

Termini d’inscripció: Fins al 25 de juny o places exhaurides.

Lloc de realització:
Escola D’Arts Escèniques LA QUARTA PARET

Observacions: Inscripcions per setmanes sense dret a
presentació. Es regala una samarreta, botella d’aigua.

Preu de l’activitat: Consulteu-lo al web de l’escola.
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Poliesport, Engresca’t jove (matins)
i LúdicEsport (tardes)
En funció de l’edat, els participants faran diferents activitats de totes les programades com: natació, waterpolo,
tennis, jocs, plàstica, jocs de pista, gimcanes, psicomotricitat i altres esports. Aprendran a passar-ho bé
practicant esport de la millor manera. A la tarda, s’adaptaran les activitats programades per a cada jornada a
les edats del grup i a les que hagin fet durant el matí, perquè tots els participants gaudeixin al màxim de totes
les propostes que hem preparat perquè ho passin genial.
Dates de realització:
Del 27 de juny al 2 de setembre (10 setmanes).

Preu de l’activitat: Consulteu-lo a la pàgina www.cnolot.cat
Servei de menjador: Sí

Horaris: De 9 a 13 h, de 9 a 15 h, de 9 a 18 h o de 15 a 18 h,
(opcional servei d’acollida de 7.45 a 9 h i servei de menjador
de 13 a 15 h)

Preu del servei de menjador:
Consulteu-lo a la pàgina www.cnolot.cat

Nombre de places: Limitades.

Informació i inscripcions: A la pàgina www.cnolot.cat

Edat dels participants: Nascuts/udes entre el 2011 al 2018

Termini d’inscripció:
Obertes tot l’estiu segons disponibilitat de places.

Lloc de realització: Club Natació Olot
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OLOT

OLOT

DRAC’s

Natació educativa

DRAC’s (Diversió, responsabilitat, aprenentatge i compromís): activitats per als joves nascuts del 2007 al 2009, on es
realitzaran diferents sessions esportives, lúdiques, tallers,
treballs socials, sortides i activitats adaptades als grups
d’edat que facin gaudir al màxim a tothom!

Aprenentatge i perfeccionament de natació en grups homogenis segons edat i nivell dels cursetistes.
Dates de realització: Del 27 de juny al 2 de setembre (10
setmanes).
Horaris: De 16.30 a 17.10 h o de 17.20 a 18 h

Dates de realització:
Del 27 de juny al 2 de setembre (10 setmanes).

Nombre de places: Limitades

Horaris: De 9 a 13 h, o de 9 a 15 h, (opcional servei d’acollida
de 7.45 a 9 h i servei de menjador de 13 a 15 h)

Edat dels participants: Nascuts/udes del 2008 al 2020
Lloc de realització: Club Natació Olot

Nombre de places: Limitades

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

Edat dels participants: Nascuts/udes del 2008 al 2010

Servei de menjador: No.

Lloc de realització: Club Natació Olot

Informació i inscripcions: A la pàgina www.cnolot.cat

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

Termini d’inscripció:

Servei de menjador: Sí

Obertes tot l’estiu segons disponibilitat de places.

Preu del servei de menjador:
Consulteu-lo a la pàgina www.cnolot.cat
Informació i inscripcions: A la pàgina www.cnolot.cat
Termini d’inscripció:
Obertes tot l’estiu segons disponibilitat de places.

ORGANITZA:

TORNAR ÍNDEX GENERAL

ORGANITZA:

88

TORNAR ÍNDEX EDATS

ALTRES ACTIVITATS

Ludicoformatives

OLOT

BESALÚ

Tennis - pàdel

Casal d’estiu el Taller
de Besalú

Tennis i pàdel: activitat que combina com a base principal
el tennis i el pàdel amb estones de jocs, activitats lúdiques,
natació i altres esports. Si us agrada el tennis i voleu provar
altres esports, aquesta és la vostra activitat per aquest
estiu!

No saps què fer aquest estiu? Al Taller de Besalú t’ esperen
moltes activitats! Al nostra casal podràs aprendre nous
tallers, jugar sense parar, fer excursions per gaudir de la
natura i moltes altres coses divertides! Vine a viure aquest
estiu amb nosaltres!

Dates de realització: Del 27 de juny al 26 d’agost (9 setmanes).
Horaris: De 9 a 13 h o de 9 a 15 h, (opcional servei d’acollida
de 7.45 a 9 h i servei de menjador de 13 a 15 h)
Edat dels participants: Nascuts/udes del 2006 al 2017

Dates de realització: Del 7 al 22 de juny de (15 a 17 h)
Del 22 de juny al 2 de setembre
Horari: Acollida des de les 8 h. Casal de 9 a 13 h, menjador de
13 a 15 h, casal de tardes de 15 a 17 h

Lloc de realització: Club Natació Olot

Nombre de places: Limitades

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

Edat dels participants: De 3 a 12 anys

Servei de menjador: Sí

Lloc de realització: Pavelló U d’octubre de Besalú

Preu del servei de menjador:
Consulteu-lo a la pàgina www.cnolot.cat

Preu de l’activitat:
Una setmana 60 €
tot un mes matí 190 €
matins+tardes 290 € (dinar no inclòs)
i només tardes 140 €

Nombre de places: Limitades

Informació i inscripcions: A la pàgina www.cnolot.cat
Termini d’inscripció:
Obertes tot l’estiu segons disponibilitat de places

Servei de menjador: Sí
Preu del servei de menjador: 7 €/dia
Informació i inscripcions:
A eltallerdebesalu@gmail.com i al telèfon 618 953 984
Termini d’inscripció: Fins al 31 de maig
Observacions: No cal portar esmorzar a l’activitat
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LES PLANES D’HOSTOLES

LES PLANES D’HOSTOLES

Casalet de
Bioconstrucció i
Permacultura (5a edició)

Casal d’estiu de cavalls
Mas el Pla
Casals d’estiu per a infants de 4 a 12 anys a les Planes
d’Hostoles. Sortides amb cavall i amb bicicleta, manualitats,
equitació, sortides als gorgs, curs dels cavalls i ponis,
gimcanes i moltes activitats més!

Situats a les Planes, entre les valls de Cogolls i d’Hostoles,
envoltats dels riscos del Far, de la Salut i de la serra de les
Medes i banyats pels rius Cogolls i Brugent, som una nova
tribu de constructores. Coneixem l’entorn, ple de biodiversitat i recursos naturals, i aprenem a fer-los nostres, amb
tot el respecte que es mereixen. Tal com els rius s’ajunten
per a fer-ne un de sol, ens unim per aixecar un campament
on aprendrem noves habilitats i coneixements.

Dates de realització: Del 27 de juny al 29 de juliol
Horari: De 9 a 13 h
Nombre de places: 20
Edat dels participants: De 4 a 12 anys
Lloc de realització: Mas el Pla. Les Planes d’Hostoles

Dates de realització: Del 27 de juny al 8 de juliol

Preu de l’activitat: Una o dues setmanes: 100 €/setmana.
Tres setmanes o més: 90 €/setmana

Horari: De 9 a 14 h
(amb possibilitat de fer acollida al matí i a la tarda)

Descomptes per a germans: Sí

Nombre de places: 20

Servei de menjador: No

Edat dels participants: De 6 a 12 anys

Informació i inscripcions:

Lloc de realització:
A l’entorn del riu Brugent, a les Planes d’Hostoles

621 253 668 info@cavallsmaselpla.com

Preu de l’activitat: Consulteu a www.escolaorigens.com

Termini d’inscripció: Fins al 21 de juny

Descomptes per a germans: Sí
Servei de menjador: No
Informació i inscripcions: A www.escolaorigens.com
ORGANITZA:
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LES PRESES

Casal esportiu on es desenvolupen activitats esportives.

El Petit Ésdansa’T és un primer descobriment de la dansa
i la música d’arrel tradicional. Durant una setmana es
treballaran danses tradicionals del país i d’arreu del món.
Es proposaran tallers sobre la preparació del cos, el ritme
i el so de la música, i el procediment i l’acció coreogràfica.

Casal d’estiu esportiu Ésdansa’T
Padel Indoor Garrotxa Petit i Jove
Dates de realització: Del 27 de juny al 9 de setembre
Horaris: De 9 a 13 h
Nombre de places: 40 per setmana

Dates de realització: De dilluns 22 a divendres 26 d’agost

Edat dels participants: De 7 a 16 anys

Horari: De 9 a 13 h

Lloc de realització: Pàdel Indoor Garrotxa (les Preses)

Nombre de places: Limitades

Preu de l’activitat: 60 € per setmana

Edat dels participants:
Persones nascudes entre el 2018 i el 2008

Descomptes per a germans: Sí
Servei de menjador: No

Lloc de realització: Campus Ésdansa’T lLes Preses)

Informació i inscripcions:
per correu pigpadel@gmail.com o telèfon 972 69 49 16

Preu de l’activitat:
50 € (2n germà 42,5 € | 3r germà o més 35 €)

Termini d’inscripció: Fins al 26 de juny de 2022

Descomptes per a germans: Sí

Ho organitza: David Díaz; Pàdel Garrotxa Indoor

Servei de menjador: No
Informació i inscripcions:
A partir del 16 de maig a www.esdansa.cat
Termini d’inscripció: Fins a exhaurir les places
Observacions: Entrada: 8.45 – 9 h / Sortida: 13 – 13.15 h
Ho organitza: Festival Ésdansa
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SANT JOAN LES FONTS

Casal d’estiu Lung Ta Cavall de Vent
Aquest any presentem el desenvolupament de l’ensenyament de doma natural oferint dos nivells: Nivell d’inici per
a principiants i el segon nivell avançat. El fonament de l’ensenyament per rebre l’art de l’equitació conscient és
el comportament noble. Això ho apliquem a les diverses activitats complementàries del Programa d’educació per
la pau (jocs, creativitat artística, plantes, coneixement del bosc, senderisme, activitats de circ, meditació i teatre).
Gaudirem d’un estiu en companyia de tots vosaltres. Us hi esperem.
Dates de realització: Del 27 de juny al 9 de setembre

Descomptes per a germans: Sí

Horari: Acollida de 8 a 9 h. Matins de 9 a 13.30 h. Dinar de 13.30
a 15 h. Tarda de 15 a 17 h

Servei de menjador: Sí
Preu del servei de menjador: 4 €/dia
(han de portar carmanyola amb el dinar de casa)

Nombre de places: 19 places
Edat dels participants: De 5 a 16 anys

Informació i inscripcions:
A l’adreça electrònica artviuambcavalls@gmail.com

Lloc de realització: Mas Serradell (Begudà), Sant Joan les Fonts

Termini d’inscripció:
Per ordre d’arribada, fins a exhaurir les places

Preu de l’activitat: De 9 a 13.30 h – 65 €/setmana. Mes sencer
matins 50 € per setmana De a 17 h – 115 €/setmana.
Servei d’acollida de 8.15 a 9 h – Gratuït. Tarda 6 €
Dies separats matins 20 €

Observacions: Valorem el bon comportament
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ART VIU AMB
CAVALLS
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SANT JOAN LES FONTS

Cursets de natació

Escoleta de Natació
d’estiu i Lleure

Cursets de natació en horari de tarda al Club Poliesportiu
Santjoanenc. Per a nenes i nens de 3 a 12 anys que
vulguin aprendre a nedar. És ensenyament (des de 0) i
perfeccionament. Inscripcions per setmanes, una hora diària
de dilluns a divendres

Activitat que combina la pràctica de la natació amb activitats
lúdiques. Natació a nivell de perfeccionament/lúdic. Esmorzar
plegats, manualitats, jocs tradicionals, gimcanes, guerres
d’aigua, multiesport... i moltes sorpreses! A partir de 6 anys i
cal saber nedar sense braçals.

Dates de realització: Del 27 de juny al 2 de setembre
Horaris: De 17 a 18 h.

Dates de realització: Del 27 de juny al 2 de setembre

Nombre de places: 20

Horaris: De 9 a 13 h

Edat dels participants: De 3 a 12 anys

Nombre de places: 25

Lloc de realització: Club Poliesportiu Santjoanenc.
Sant Joan les Fonts

Edat dels participants: De 6 a 16 anys
Lloc de realització: Club Poliesportiu Santjoanenc.
Sant Joan les Fonts

Preu de l’activitat:
Socis: 1 setmana 30 €; 2 set. 50 €; 3 set. 55 €; 4 set. 60 €.
No socis: 1 setmana 50 €; 2 set. 85 €; 3 set. 105 €; 4 set. 120 €
Descomptes per a germans: Sí

Preu de l’activitat:
Socis: 80 € tot l’estiu, 60 € un mes
No socis: 120 € tot l’estiu, 90 € un mes

Servei de menjador: No

Descomptes per a germans: Sí

Informació i inscripcions: a info@cpsantjoanenc.org /
cpsnatacio@gmail.com / cpssantjoanenc.org / 621 204 722 /
Oficines del club (18.30 a 21 h) 972 29 22 37

Servei de menjador: No
Informació i inscripcions: a info@cpsantjoanenc.org /
cpsnatacio@gmail.com / cpssantjoanenc.org / 621 204 722 /
Oficines del club (18.30 a 21 h) 972 29 22 37

Termini d’inscripció: A partir del 19 d’abril
Observacions:
Inscripcions per setmanes, una hora diària de curset

Termini d’inscripció: Del 18 d’abril al 31 de maig

Ho organitza:
Secció de Natació del Club Poliesportiu Santjoanenc

Ho organitza:
Secció de Natació del Club Poliesportiu Santjoanenc

Observacions: A partir de 6 anys i cal saber nedar sense braçals
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SANT JOAN LES FONTS

Campus de futbol
de Sant Joan
Les Fonts

IV Campus de
bàsquet CBGX
Santjoanenc estiu 2022

Campus de futbol amb diverses activitats com ara entrenament
de porters, campionats per equips, jocs de futbol, campionats
de tècnica individual, gimcanes i molt més.

Entrenaments de tecnificació Treballs específics en grups
reduïts Competició per equips i individuals. Piscina diària.
Activitats manuals i multiesportives. Sortides.

Dates de realització: Del 27 de juny al 29 de juliol

Dates de realització: Del 27 de juny al 5 d’agost

Horaris: De 8 a 17 h.

Horaris: De 9 a 17 h. Opció matins de 9 a 13 h

Nombre de places: 120

Nombre de places: No hi ha límit de places

Edat dels participants: Del 2007 al 2017

Edat dels participants:
Nens i nenes nascuts/des entre el 2009 i el 2015.

Lloc de realització: Club Poliesportiu Santjoanenc.
Sant Joan les Fonts

Lloc de realització: Instal·lacions del CP Santjoanenc.
Av/ Paperera Torras, Sant Joan les Fonts

Preu de l’activitat: 75€/setmana
(preus especials per més de 3 setmanes)

Preu de l’activitat: Demaneu informació

Descomptes per a germans: Sí

Servei de menjador: Sí

Servei de menjador: Sí

Preu del Servei de menjador: Demaneu informació

Informació i inscripcions:
sol·licitar formulari a campusstjoan@gmail.com

Informació i inscripcions: Trucar al 621 204 722 (oficines CPS)
617 288 945 (Albert), o al mail coordinaciocbgx@gmail.com

Termini d’inscripció: Del 18 d’abril al 27 de maig

Termini d’inscripció: Sense termini

Ho organitza: Ek1p - CP Santjoanenc

Ho organitza: Club Poliesportiu Santjoanenc i CBGX-Santjoanenc

ORGANITZA:
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Ludicoformatives

LA VALL D’EN BAS

Casal d’equitació
Informació i inscripcions: Les inscripcions s’obriran el 19
d’abril. Per obtenir més informació, cal posar-se en contacte
per correu cequestrelavall@gmail.com, o per telèfon 679 671
492.

És una alternativa lúdica i educativa per a les vacances dels
vostres fills/es. Infants i joves es familiaritzaran amb el món
del cavall i aprendran a muntar, cuidar i entendre aquests
animals i alhora, treballarem aspectes com la coordinació
psicomotriu, l’equilibri i la intuïció

Termini d’inscripció: Fins a l’1 de juny

Dates de realització: Del 4 de juliol al 12 d’agost
Horari: De 9 a 15 h

Observacions: Sempre que hi hagi més d’un germà inscrit al
casal, el preu per germà serà de 85 €/setmana.

Nombre de places: Limitades

Ho organitza: Centre Eqüestre la Vall www.cavallslavall.com

Edat dels participants: De 5 a 15 anys
Lloc de realització:
Granja Mas Mitjà, la Vall d’en Bas (Puigpardines)
Preu de l’activitat: 95 €
Descomptes per a germans: Sí
Servei de menjador: Sí
Preu del servei de menjador: 35 €. El servei del dinar és a
càrrec del càtering Serrat Agrocuina Vall Bas

ORGANITZA:
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Formatives

OLOT

OLOT

Reforç/suport a
l’estudi

Summer First
Certificate and PET
exams

Classes de reforç o ampliació de: totes les assignatures des
d’infantil fins a batxillerat i cicles (GM i GS), gramàtica anglesa
i tècniques d’estudi. Preparació de: proves d’accés a cicles
formatius (GM/GS), selectivitat, graduat en ESO i certificats
de català. Grups reduïts o classes particulars en hores
convingudes.

Curs de First Certificate, professors nadius, exàmens
Cambridge a Olot.
Certificat de qualitat per excel·lència. Per a totes les edats

Dates de realització: Del 27 de juny al 2 de setembre

Dates de realització: Del 27 de juny al 28 de juliol

Horari: De 9.30 a 12 h i de 15 a 18 h

Horari: Matins

Nombre de places: 4/5 per aula

Nombre de places: 10

Edat dels participants: Des d’infantil a batxillerat i cicles

Edat dels participants: De 8 a 17 anys

Lloc de realització:
Abecé, aula de formació. C/ Closells,1 (davant B-Crek). 17800 Olot

Lloc de realització: C/ Marià Vayreda, 2, 1r-7a
Preu de l’activitat: Diversos segons el curs i classes

Preu de l’activitat: Segons hores setmanals

Descomptes per a germans: Sí

Descomptes per a germans: Sí

Servei de menjador: No

Informació i inscripcions: Abecé, aula de formació.
Tel: 972 27 64 59/ 607 35 60 80
abece_formacio@hotmail.com

Informació i inscripcions:
676 179 348 (whatsapp) o a anglesfacil@gmail.com
Termini d’inscripció: 10 de juny

Termini d’inscripció: A partir del 2 de maig

Observacions:
Tots els professors son nadius i examinadors oficials

Observacions: Inscripcions per setmanes
Ho organitza: Abecé, aula de formació

Ho organitza: Masterclass English Olot
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Formatives

OLOT

OLOT

Mecanografia

Intensiu anglès
preparació exàmens
oficials

Curs accelerat de mecanografia amb teclat d’ordinador. Per
aprendre escriure sense mirar el teclat i volar teclejant.
Dates de realització: Durant tot l’estiu
Horari: Matins de 12 a 13 h i tardes a partir de les 14.30 h

Cursos intensius per preparar exàmens oficials o el proper
curs escolar

Nombre de places: Limitades
Edat dels participants: A partir de 8 anys

Dates de realització:
Setmanalment del 4 al 30 de juliol i a partir del 22 d’agost.

Lloc de realització: C/ Toledo, 19, 3r-1a, 17800 Olot
(davant l’institut Bosc de la Coma)

Horari: Segons grups i demanda

Preu de l’activitat: Segons el curs i classes

Nombre de places: Limitades

Descomptes per a germans: Sí

Edat dels participants: A partir d’11 anys

Servei de menjador: No

Lloc de realització: Anglès Montse (C/ Bolòs 1 B, Olot)

Informació i inscripcions: Al telèfon 616 829 697

Preu de l’activitat: Segons hores i nombre de participants

Termini d’inscripció: No hi ha termini

Descomptes per a germans: Sí

Observacions: Al final del curs, certificat de coneixements

Informació i inscripcions: Anglès Montse, C/ Bolòs 1B, email:
montse@anglesmontse.com Telèfon: 629 337 341
Termini d’inscripció: Fins a omplir places
Observacions: Es prendran les mesures de seguretat vigents a
causa de la Covid-19

ORGANITZA:
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Formatives

OLOT

OLOT

Intensius preparació Mecanografia
a exàmens i grups
conversa

Si 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, sense fer
faltes i amb molta velocitat. T’hi esperem!

L’objectiu principal és la preparació als exàmens oficials
d’anglès, francès, xinès i alemany (expressió i comprensió oral
i escrita)

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

Dates de realització: De l’1 al 29 de juliol

Horaris: Matins o tardes

Horari: A concretar (matí i/o tarda)

Nombre de places: Limitades
Edat dels participants: A partir de 8 anys

Nombre de places: Grups reduïts

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

Edat dels participants: Primària, ESO, batxillerat i cicles.
Lloc de realització:
Claude Escola d’Idiomes. C/ Pere Llosas, 1 (Olot)

Preu de l’activitat: Segons el curs
Descomptes per a germans: Sí

Preu de l’activitat: Preus per setmanes i hores.
Podeu fer consultes trucant al 972 27 44 26

Servei de menjador: No

Informació i inscripcions: Podeu trucar al 972 27 44 26 o enviar
un whatsapp al 650 388 900

Informació i inscripcions: MTM, al carrer García Robles s/n,
(barri de Sant Pere Màrtir) telèfons 666 54 01 89 - 972 27 21 53,
pàgina www.mtm.cat

Termini d’inscripció: Fins a completar places

Termini d’inscripció: Sense límit

Ho organitza: Claude Escola d’Idiomes

Observacions: En finalitzar el curs, tots els alumnes tindran
diploma i certificat acreditatiu
Ho organitza: MTM Montse Toronell

ORGANITZA:
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Ajuntament d’Olot
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
Anglès Montse
Anna Roca Escola de Teatre
Arriant Formació i Lleure SLU
Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa
Associació Cultural i de Lleure El Taller
Associació Esportiva Art Viu amb Cavalls
Cavalls Mas el Pla
Centre Eqüestre la Vall
Centre d’Idiomes Olot
Claude Escola d’Idiomes
Club Natació Olot
Club Poliesportiu Santjoanenc i CBGX-Santjoanenc
Club Tennis Olot
Creu Roja la Garrotxa
Ecolider Olot
Escola de Dansa CorArt
Festival Ésdansa
Gimnàs Ani TotFitness
Innova Didàctic
Joaquima
Joventut Sant Pere Màrtir
Kids&Us Olot
La Bloquera
La Quarta Paret
Masterclass English Olot
MTM, Montse Toronell Mecanografia
Orígens, Escola Taller de Bioconstrucció
Pàdel Garrotxa Indoor
PIGMENT:::VAYREDA&VENDRELL
Tauca

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Direcció General de Joventut

dg: www.boadagrafic.com

ENTITATS ORGANITZADORES:

