
Del 26 de Juny al 28 de Juliol
De dilluns a divendres de 9 a 13 h

Infants 
de 3 a 12 

anys
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CASALS D'ENTITATS ESPORTIVES DE MONTORNÈS

• XV CAMPUS D'ESTIU CB VILA DE MONTORNÈS
Del 26 juny al 28 de juliol

Inscripcions del 2 de maig al 16 de juny

Lloc: O�cines CB Vila de Montornès (Lateral del Pavelló del CEM Les Vernedes)

      659 840 854 - 673 633 023            gestiocbvm@gmail.com

Organitzador:
Club Bàsquet Vila de Montornès

CAMPUS ESPORTIU FUTBOL SALA MONTORNÈS
Del 26 de juny al 28 de juliol
Inscripcions del 4 d'abril al 5 de juny

Lloc: O�cines Associació Esportiva Montornès Futbol Sala
(Lateral del Pavelló del CEM Les Vernedes)

Horari: De 17 a 19 h

      635 660 134

Organitzador:
Associació Esportiva Montornès Futbol Sala

Col·labora: 
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COLÒNIES D'ESTIU
Casa de colònies: Can Vilalta. Moià

Del 30 de juliol al 6 d'agost
Per a infants de P4 a 4t d’ESO

Més informació:        esplaipanda@gmail.com 
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OPCIONS

INSCRIPCIONS EN LÍNIA: montornes.cat/estiu

INSCRIPCIONS PRESENCIALS:  per a aquelles famílies que necessiten suport.

Tornen un any més els casals de vacances municipals amb noves propostes
per gaudir del temps estival.

El casal esportiu i el casal de lleure s’enfoquen com a  propostes educatives amb l’objectiu
que en el temps fora de l'escola continuem educant de forma inclusiva. 

Una alternativa pedagògica molt interessant a l’estiu que permetrà als infants gaudir, divertir-se i 
aprendre realitzant activitats esportives, de lleure i lúdiques.

Inscripcions
Del 24 d’Abril al 7 de Maig

Casal esportiu municipal
El Complex Esportiu Municipal Les Vernedes organitza
un casal multiesportiu amb activitats engrescadores.

Lloc: CEM Les Vernedes (Gran Vial, 3). 

El centre d’interès serà el �������� com a valor essencial en la formació de l’infant 
que l’ajudarà a créixer com a persona i l’acompanyarà durant tota la vida ja sigui

en el terreny esportiu com en el personal i el professional. Es treballarà
la competitivitat en igualtat de condicions, el joc net, la cooperació,

la responsabilitat, la participació, el respecte i la solidaritat.

El casal incorpora una amplia varietat d’esports individuals i col·lectius. 
L’aprenentatge de la natació i les activitats lúdiques a l’aigua estaran presents 

diàriament, així com la celebració de tallers educatius. També s’aprofundirà
en la creació de bons hàbits alimentaris, higiènics i de salut.

Casal municipal de Lleure

Lloc: O�cina d’Atenció Ciutadana (OAC Montornés Nord) 
Adreça: Carrer de les Hermanas de la Virgen Niña, 2
       93 568 81 27            oac@montornes.cat
Horari: 

Matí: dilluns, dimecres i dijous de 8.30 a 14.30 h
Tarda: dimarts de 17 a 19 h.

Lloc: O�cina d’Atenció Ciutadana (OAC Centre) 
Adreça: Carrer de Sant Isidre, 11 - 13
       93 572 11 70            oac@montornes.cat
Horari: 

Matí: dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h. 
Tarda: dimarts i dijous de 17 a 19 h.

QUOTES

Preus per setmana: Individual: 42 €/setmana.

Boni�cacions: 

• 2n germà inscrit un 25 % de dte.

• A partir del 3r germà inscrit, un 30 % de dte.

• En cas de família nombrosa o monoparental 
degudament acreditada, s’aplicarà un 25 % de 
descompte sobre la quota individual, a 
cadascun dels membres inscrits en cas que 
sigui de categoria general i un 30 % si és de 
categoria especial.

• En cas de família amb un membre que tingui 
una discapacitat reconeguda pel Departament 
de Drets Socials, s’aplicarà un 20 % de 
descompte sobre la quota individual.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR

Els pares, mares o tutors/es poden inscriure 
directament els seus �lls/es o tutelats/des. 
També poden delegar la inscripció en altres 
persones, sempre que els facin una autorització 
que ha d'anar acompanyada d'una fotocòpia del 
DNI de qui autoritza i de la persona autoritzada.

Cal presentar fotocòpia de la següent 
documentació:

• Carnet de vacunació actualitzat dels nens/es.

• Targeta sanitària del nen/a.

• Informe del nen/a amb necessitats educatives 
especials, si s'escau.

ANUL·LACIÓ D’ACTIVITATS 
I DEVOLUCIONS DE PAGAMENT

En el cas d’haver de sol·licitar una devolució per 
baixa del participant, aquesta es farà efectiva 
si es comunica abans del 31 de maig i per 
motius aliens, sobrevinguts i degudament 
justi�cats. Tret d’aquests casos no es tindrà 
dret a cap devolució.

Les devolucions es començaran a tramitar
un cop �nalitzat el casal.

Sessions informatives
Casal esportiu municipal:  Dijous 15 de juny de 18 a 19.30 h 

a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.

Casal municipal de lleure:  15 de juny. 18 h Infantil i 19 h Primària  
a l’Escola Can Parera. 

El casal de lleure és una opció educativa de vacances a través d’activitats d’experimentació, jocs 
cooperatius, joc simbòlic, tallers, gimcanes i molt més. Tot el treball 

té com a �nalitat l’educació en els valors necessaris per establir una bona convivència
i desenvolupar bones relacions. 

Lloc: Escola Can Parera (carrer de Can Parera, 140).

Els infants aprendran a experimentar, respectar, estimar, compartir i descobrir a través del joc. 
Jugant s’aprèn!

Totes les propostes formaran part d’una història que permetrà
que l’infant s’endinsi en una gran aventura. 

La programació del casal de lleure ofereix dues sortides especials per als infants de primària i 
una per als infants d’infantil. A més, els més menuts també tindran una activitat sorpresa.

Per a tots els grups s’ofereix un dia de piscina a la setmana.

MES INFORMACIO:

BEQUES

El període per sol·licitar beca va del 14 al 30 
de març (ambdós inclosos).

Les famílies sol·licitants de beca es poden 
adreçar al departament municipal de Serveis 
Socials per sol·licitar-la (tel. 93 572 11 70 ext. 3). 

La resolució de les beques es comunicarà a les 
famílies abans del 24 d’abril.

Més informació a www.montornes.cat/ajutsestiu
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• Acollida: de 7.30 a 9 h.

10 €/setmana - 3 €/dia (puntual)

• Entrada relaxada: a partir de 8.45 h.

Gratuït

• Menjador: de 13 a 15.30 h.

35 €/setmana - 8 €/dia (puntual)

• Acompanyament: a les 8.30 h i a les 13.30 h.
Servei d’anada i tornada a peu
amb monitors/es des de 3 punts del municipi.

Gratuït
Nota: Per als serveis optatius no hi ha cap boni�cació.

 montornes.cat/citaprevia o�cines d’atenció ciutadanaCal demanar cita prèvia:

Casal municipal de lleure: 
Pintor Mir

  671001527
 casaldelleure@montornes.cat

Casal esportiu municipal:
CEM Les vernedes

 93 568 69 07
casalesportiu@montornes.cat

www.montornes.cat/estiu
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COLÒNIES D'ESTIU
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