
S’apropa l’estiu i per no quedar-se a casa i poder-ho passar bé durant les 
vacances , l’Ajuntament proposa tres tipus de Casals, Casal d’Esport, Casal 
d’Estiu i Casal Jove , per a infants i joves des de P3 fins a 17 anys. La 
Regidoria d’Esports i la Regidoria de Joventut segueixen amb els criteris que 
van unificar l’any passat com són horaris dels casals, servei d’acollida matí, 
casal de tarda, descomptes i ajuts per empadronats al municipi i mantenint 
els mateixos preus que anys enrere.

El Casal d’Esports que organitza la Regidoria d’esports va adreçat a infants i joves en 
la franja d’edat que aquest any han cursat de P3 a 2n d’ESO. Es basa principalment 
en activitats esportives que van complementades amb tot tipus d’activitats lúdiques. 
Passa-t’ho molt bé aquest estiu, coneixent nous amics, fent moltes activitats, treballs 
manuals, esports, jocs tradicionals, balls, activitats a l’aire lliure, inflables, circuits 
diversos, activitats en anglès, bany diari a la piscina, sortida a la platja pels de 1r i 2n 
ESO i la tradicional acampada.

Totes les activitats estan adaptades a l’edat dels participants sempre comptant amb 
un grup de monitors i monitores formats i especialitzats per a portar a terme els casal.

El casal d’esports es centralitza al Pavelló d’esports però també s’utilitzen altres 
instal·lacions municipals, com són el camp de futbol, l’escola els Picots (antiga escola 
San Baldiri), l’INS Lliçà d’Amunt, piscina ....

Teniu l’opció del servei del menjador de 13h a 15h recollint al vostre fill/a puntualment 
a les 15h al Pavelló d’esports i també podeu optar pel casal de tarda que enguany 
no es realitzarà al Pavelló d’esports sinó a la mateixa escola on dinen juntament amb 
els nens/es del Casal d’Estiu. Un cop acabat aquest, s’ha de recollir al vostre fill/a a 
l’escola Els Picots (antiga Països Catalans). Només es pot agafar l’opció del casal de 
tarda si el participant també està inscrit al casal de matí.

El grup Esplai de Lliçà d’Amunt i la Regidoria de Joventut ofereixen el Casal d’Estiu 
per a nens/es de P3 a 6è de primària.

Joc, juego, game, permainan, Játék, Spiel, Speletjie, Hra, Taaloga, Mchezo, Oyun...
Encara que semblin ben diferents, totes aquestes paraules volen dir la manera més 
divertida d’aprendre: els jocs!

Apuntat al magnífic viatge que farà la volta al món! Ets una persona amb ganes 
de descobrir? Has somiat mai en veure els camps d’arròs xinesos? Has volgut conèi-
xer un esquimal o has volgut pujar damunt d’un elefant als camps de Tailàndia? Si 
algun cop t’has preguntat com seria viure una d’aquestes experiències... Prepara els 
mapes, la brúixola i la maleta perquè el casal d’estiu 2019 està a punt de començar!

 El Casal d’Estiu ofereix experiències vitals, d’enriquiment i creixement personal, 
d’adquisició d’autonomia i consciència democràtica a través del joc. Viurem jornades 
plenes d’activitats variades especialment dissenyades per a cada grup d’edat per 
tal de fomentar l’autonomia, la cooperació i els vincles entre iguals i ens refrescarem 
cada dia a la piscina.

Aquest any celebrem 5 anys del Casal Jove! I després dels èxits dels darrers anys, 
un any més, la Regidoria de Joventut aposta per un casal ple d’activitats extraordi-
nàries i adreçat als més grans. 

Algunes de les activitats que trobareu seran piscina diària, tallers creatius, tallers de 
cuina, xerrades de salut, esports, grafiti, inflables, jocs diversos, torneig de Ps4, i 
molt més! A més a més realitzarem dues sortides de tot el dia amb els i les joves al 
Tibidabo i a la platja! 

El Casal Jove vol ser un espai de trobada pels i les joves que aquest curs 2018/2019 
hagin cursat 1r d’ESO i fins als 17 anys. Aquest casal té com a objectius que els i 
les joves trobin un lloc on relacionar-se i divertir-se amb els seus companys i com-
panyes, on fer nous amics i amigues i on també puguin aprendre coses noves d’una 
manera lúdica i divertida per poder gaudir d’un bon estiu i no avorrir-se durant els 
matins a casa. 

El Casal Jove, es farà a l’Institut Hipàtia d’Alexandria, utilitzant altres espais munici-
pals com l’Espai Jove El Galliner (edifici de la Biblioteca Municipal de ca l’Oliveres), 
la piscina municipal i altres instal·lacions del municipi.
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Acollida matí 7.30 a 8.30 h   35€ 44€ 55€ 66€ 6€

Casal matí 8.30 a 13 h   84€ 124,50€ 138,50€ 160,50€ ----

Menjador de 13 a 15 h   63,10€ 94,65€ 126,20€ 157,75€ 8€

Casal tarda 15h a 16.30 h   45€ 55€ 73€ 90€ 7€

Casal Jove matí de 9 a 13 h   84€ 124,50€ 138,50€ ---- ----

PREUS:

Dies:
Casal d’Esports i Casal d’Estiu del 25 de juny al 26 de juliol 
Casal Jove del 1 al 26 de juliol
Edats:
Casal d’Esports, de P3 a 2n d’ESO
Casal d’Estiu, de P3 a 6è de primària
Casal Jove, de 1r d’ESO fins a 17 anys.
Horari Casal d’Esports i Casal d’Estiu: 
Acollida matí: de 7.30 a 8.30 h   
Casal matí: de 8.30 a 13 h. Els/les nens/es del Casal d’Estiu es recolliran a l’escola 
i els del Casal d’Esports a la piscina. 
Menjador: de 13 a 15h. El servei de menjador es realitzarà de forma conjunta a 
l’escola els Picots (antiga P. Catalans).
Els nens/es del Casal d’Esports es recolliran al Pavelló d’esports i els nens/es del 
Casal d’Estiu i Casal Jove a l’Escola els Picots.
Horari Casal Jove:  
Matí: de 9 a 13 h
Menjador: de 13 a 15 h. El servei de menjador es realitzarà de forma conjunta a 
l’escola els Picots (antiga P. Catalans).
*  Els i les usuàries del servei de menjador seran acompanyats pels monitors/es fins 

al menjador de l’escola.
*  L’horari de tots els casals al matí és fins les 13h i s’ofereix flexibilitat horària fins les 

13.30h en aquells casos que fos necessari. Caldrà avisar al personal dels casals. 

OPCIONS SETMANES:
Casal d’Esports / Casal d’Estiu
2 setmanes: han de ser consecutives
3 setmanes: del 25/6 al 12/7/19, de l’1 al 19/7/19 o del 8 al 26/7/19 
4 setmanes: del 25/6 al 19/7/19 o de l’1 al 26/7/19
5 setmanes: del 25/6 al 26/7/19

Casal Jove:
2 setmanes: han de ser consecutives 
3 setmanes: de l’1 al 19/7/19 o del 8 al 26/7/19 
4 setmanes: de l’1 al 26/7/19

INFORMACIÓ
DATES D’INSCRIPCIONS
ATENCIÓ! del 6 al 22 de maig

DESCOMPTES I AJUTS A EMPADRONATS AL MUNICIPI:

•  Descomptes a germans: 25% al segon germà inscrit i 30% de descompte 
per a famílies monoparentals i nombroses (aquest s’aplicarà a tots els 
membres) Cal presentar el llibre de família i carnet de família nombrosa o 
monoparental en vigor. Aquests descomptes s’aplicaran si es tenen germans 
apuntats a altres casals organitzats per l’Ajuntament

•  Beques per a famílies amb dificultats econòmiques: cal sol·licitar-la a 
l’Àrea d’Acció Social del 6 al 17 de maig, amb cita prèvia i presentació de la 
documentació que acrediti la situació de necessitat econòmica i social. Horari: 
de dilluns a divendres de 9h a 14h i dilluns de 16h a 19h. Tel: 938607220, c/ 
Rafael Casanova, 8, 1ª planta.

Els descomptes i ajudes només són aplicables a famílies empadronades a 
Lliçà d’Amunt.

•  Socis/es de l’Espai Jove El Galliner: 15% de descompte en el cas d’apuntar-
se al Casal Jove. S’ha de presentar el comprovant de la inscripció. Ho podeu 
sol·licitar a l’Espai Jove el Galliner.

Les inscripcions es podran fer a: 
•  Pavelló d’Esports, de dilluns a divendres de 8h a 13h i de 15h a 

22h. c. Jaume I, núm.30. Tel. 93 860 70 25
•  Espai Jove El Galliner (Biblioteca Municipal Ca l’Oliveres) de 

dilluns a divendres de 9h a 14h i de 16.00h a 20.00h, c. Castelló de 
la plana, 11. Tel.93 860 70 01

Fora d’aquest termini no s’acceptaran inscripcions ni modificacions. No 
es retornaran imports si es produeixen baixes fora de termini, només 
en circumstàncies justificades que seran estudiades i valorades per una 
comissió formada pels tècnics i tècniques responsables dels casals. 
L’ampliació de setmanes addicionals fora de termini d’inscripcions 
s’acceptaran sempre i quant aquesta no alteri la ràtio dels grups i una 
comissió en doni l’aprovació.

Correu electrònic:
• Casal d’esports: llam.esports@llicamunt.cat
• Casal d’estiu: llam.casalestiu@llicamunt.cat
• Casal jove: elgalliner@llicamunt.cat

Qui pot fer la inscripció: 
•  El/la titular del compte corrent i que sigui major d’edat o amb 

autorització del /la titular del compte 

Documentació necessària:
•  Fotocòpia de les dades bancàries amb l’IBAN i a on aparegui el 

nom del titular del compte.
•  Fotocòpia del DNI del titular del compte.
•  Fotocòpia de la targeta sanitària i de la cartilla de vacunes.
•  Inscripció 2n germà: fotocòpia del llibre de família o DNI.
•  Família monoparental: fotocòpia del carnet de família monoparental 

en vigor.
•  Família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa en vigor.
•  Beques: sol·licitar-la a l’Àrea d’Acció Social i presentar-la alhora de 

la inscripció.
•  En el cas de que l’infant tingui alguna al·lèrgia, caldrà presentar 

l’informe mèdic. 

Forma de pagament:
• Rebut domiciliat a la vostra entitat bancària el 1 de juliol. 

Reunió general informativa del Casal d’Esports, Casal d’Estiu i Casal Jove

Dia: dijous 9 de maig a les 18 h a Can Malè.

Reunió específica de cada casal per a pares i mares d’infants i joves 
inscrits:

Casal d’Esports:
• 5 de juny a les 18.30h a la sala d’actes de la Biblioteca de Ca l’Oliveres.

Casal d’Estiu:
•  20 de Juny a les 19h a l’Escola Els Picots (antiga escola Països Catalans). 

Casal Jove:
• 19 de Juny a les 19h a la sala d’actes de la Biblioteca de ca l’Oliveres.

MÉS INFORMACIÓ


