
Casal LUDIC ESPORTIU 2021 / Santa Margarida i els monjos / del 28 de juny al 30 de juliol

A  L T    P E N E D È S

CO
NSELL  ESPORTIU

Novetats: 5 setmanes de casal / casal JOVEs + Setmana Jove

COL·LABORACIÓ:
CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS
Avd Catalunya 14
08720 Vilafranca del Penedès
93 817 37 36
jespe@jespe.org
www.jespe.org

santa margarida i els monjos 2021

Gaudiu d’una divertida estada en uns espais amplis, 
oberts i acondicionats per a nens i nenes de diverses 
edats, a les escoles Arrels dels Monjos i Sant Domènec 
de la Ràpita.

Diversió assegurada a totes les activitats, tallers, jocs, 
esports, gimcanes, jocs d’aigua i excursions que 
organitzem per a vosaltres.

INSCRIPCIONS I DOCUMENTACIo

Inscripcions obertes fins al 18 de juny de 2021. 
Per suport en el procés d’inscripció podeu trucar al 
telèfon 93 898 37 57

Per fer la inscripció heu d’accedir a través del següent 
botó o a través del QR i adjuntar els  documents que 
es detallen:

• Fotocòpia de la targeta sanitària (CATSALUT).

• Carnet de vacunes actualitzat.

• En els casos de família nombrosa o monoparental, 
o que l’infant tingui un grau de discapacitat 
reconeguda = o < al 33% cal adjuntar una 
fotocòpia del document acreditatiu.

DATES, HORES I SERVEIS

El casal d’estiu infantil s’iniciarà el 28 de juny, finalitzarà el 30 
de juliol i es durà a terme de les 9 a les 13 hores.

EDATS I LLOC

Per a nens i nens de 3 a 12 anys (que hagin cursat aquest any 
de P3 a 6è). A l’Escola Arrels dels Monjos o a l’Escola Sant 
Domènec de la Ràpita.El casal d’estiu ha de ser un espai segur

CASAL DE JOVES de 1r d’ESO a 1r de batxillerat a la Sala 
Alguer dels Monjos. Del 5 al 16 de juliol,

+ SETMANA JOVE del 19 al 23 de  juliol A PORT DEL 
COMTE.

NOVETAT 

Caldrà portar mascareta cada dia 
per aquells casos en què no es puguin 
mantenir les distàncies de seguretat.

PREUS CASAL AMB BONIFICACIONS  
( Matriculats i empadronats Santa Margarida i els Monjos )

CASAL SENCER setmana

1 Infant 175€ / infant 48€ / infant

Germans 170€ / infant 45€ / infant

Famílies nombroses o 
monoparentals 165€ / infant 43€ / infant

Infants amb 
discapacitat 
= o <33%

  (1+4)
165€ / infant

    (1+4)
43€ / infant

  (3+4)
155€ / infant

    (3+4)
38€ / infant

JOVES
70€ / jove 45€ / jove

SORTIDA JOVE 280€
*Imprescindible estar apuntat al casal de joves 

PREUS CASAL SENSE BONIFICACIONS

CASAL SENCER setmana

1 Infant 250€ / infant 65€ / infant

Germans 244€ / infant 63€ / infant

Famílies nombroses o 
monoparentals 238€ / infant 60€ / infant

Infants amb 
discapacitat 
= o <33%

  (1+4)
238€ / infant

    (1+4)
60€ / infant

  (3+4)
225€ / infant

    (3+4)
63€ / infant

JOVES
100€ / jove 65€ / jove

SORTIDA JOVE 280€ 
*Imprescindible estar apuntat al casal de joves 

REUNIÓ INFORMATIVA ONLINE DIA 1 DE JUNY A LES 17 H.

Els preus inclouen una excursió setmanal.

El casal d’estiu ha de ser un espai segur per als vostres fills/es 
segons la normativa covid-19.

Per a més informació sobre el casal 
ELLAPPENEDES@GMAIL.COM  

o al 938 173 736.

No s’acceptaran inscripcions fora de termini. 

https://www.jespe.org/activitats/inscripcio/casal-monjos
https://www.jespe.org/activitats/inscripcio/casal-monjos
https://www.jespe.org/activitats/inscripcio/setmana-jove
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