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Activitats
d’estiu 2020 
Un estiu 
enriquit Suport a les entitats promotores

Cessió d’equipaments municipals. L’Ajuntament cedirà una 
vintena d’espais municipals a les entitats promotores que no 
disposen d’espais propis.

Neteja i desinfecció. La Regidoria d’Espai Públic assumirà la 
neteja intensiva dels espais de titularitat municipal.

Activitats complementàries. Hi haurà una oferta addicional 
d’activitats promogudes per l’Ajuntament i per les mateixes 
entitats promotores que es faran al carrer i les places, sempre 
complint amb la normativa sanitària. D’aquesta manera, infants 
i adolescents tindran l’oportunitat de tastar propostes diferents 
a la del seu propi casal.

Formació i suport. Aquest mes de juny s’han organitzat 
cinc formacions virtuals per donar suport als organitzadors 
(normativa sanitària, acompanyament emocional, primers 
auxilis, abusos sexuals i atenció a les necessitats educatives 
específiques). Durant el desenvolupament de les activitats, 
també s’oferirà suport tècnic al monitoratge i es farà seguiment 
d’infants amb necessitats educatives específiques.

Subvenció per al monitoratge responsable de seguretat 
i higiene. Aquesta és una de les novetats establertes per la 
normativa. L’Ajuntament subvencionarà les entitats promotores 
perquè puguin fer front a la despesa d’aquesta nova figura: per 
als casals de menys de 70 participants, s’atorgaran ajuts per a la 
contractació d’un monitor/a responsable de seguretat i higiene, 
mentre que per als de més 70 participants els ajuts seran per a 
la contractació de dos monitors/es.

Suport a la difusió. Espai web, campanya a les xarxes socials 
municipals i suplement a L’Actual.

Suport a les famílies

Ajuts econòmics per a les quotes d’activitats i menjador. 
S’ha incrementat la partida pressupostària per poder ampliar 
els llindars de renda que fan possible accedir a la subvenció 
i l’import per cada menor. D’aquesta manera es vol tenir en 
compte la situació de crisi econòmica generada per la COVID-19 
També s’han establert ajuts de menjador de les activitats 
d’estiu per un import màxim de 30 euros a la setmana. (més 
informació a la pàgina 8) 

Ajuts econòmics a les famílies amb infants que tinguin 
necessitats educatives específiques. L’Ajuntament ha 
incrementat de 10.000 a 25.000 euros l’import dels ajuts a 
les famílies amb menors que tinguin necessitats educatives 
específiques (NEE). Les famílies sol·liciten l’ajut i l’Ajuntament 
subvenciona la contractació del monitoratge específic que atén 
els/les participants d’aquest col·lectiu.

Aquest estiu Castellar del Vallès compta amb una 
oferta àmplia i atractiva d’activitats per a infants 
i adolescents d’1 a 17 anys impulsada per una 
vintena d’entitats promotores d’educació en el 
lleure. Respecte del 2019, s’han doblat el nombre 
de places.

Enguany, totes les propostes s’agrupen en el 
projecte “Un estiu enriquit”, que compta amb 
una dotació extraordinària de l’Ajuntament de 
270.000 euros per tal de donar suport a les entitats 
organitzadores i promoure la participació dels 
infants i adolescents.

35 activitats d’estiu: 
1.800 places disponibles 
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Comptar amb una oferta coordinada d’activitats 
d’estiu, que tinguin en comú objectius com l’acom-
panyament educatiu i socioemocional i l’enriquiment 
cultural i lúdic.

Compensar els efectes del confinament amb un 
estiu ric d’oportunitats educatives, possibilitant 
la participació generalitzada d’infants i adolescents 
a les activitats proposades independentment de la 
capacitat econòmica de les famílies. 

Donar suport tècnic i econòmic a les entitats 
promotores que participen en el projecte, vista 
la dificultat afegida aquest any de complir amb la 
normativa i protocols sanitaris establerts per la situació 
de pandèmia de la Covid-19. 

Garantir una oferta inclusiva d’activitats, de manera 
que els infants i adolescents del municipi puguin escollir 
en quina activitat d’estiu volen participar i garantint les 
necessitats educatives específiques.

Els eixos d’un estiu enriquit



ARTESTIU 
ACCIÓ MUSICAL CASTELLAR

Espai de formació artística per a infants 
d’I3 a 1r de primària en què, a partir de les 
arts plàstiques, la música i el moviment, 
desenvolupem un projecte interdisciplinar 
cada setmana estimulant la creativitat i 
fomentant de manera lúdica l’experiència 
artística. L’Artestiu és una proposta con-
solidada al llarg dels anys i compta amb 
una gran experiència en aquest camp. A 
partir d’I5 hi ha l’opció de l’Espai de Suport 
a l’Aprenentatge, a la tarda.

CURSOS INTENSIUS
ACCIÓ MUSICAL CASTELLAR

1. Iniciació a l’acompanyament de cançons 
amb guitarra o ukelele: eines d’iniciació a la 
pràctica d’acords per fer acompanyaments 
de cançons. D’11 anys a adults.
2. Introducció a la producció musical: curs 
pràctic per entendre el procés de creació, 
enregistrament, mescla i masterització 
d’un tema musical. S’enregistrarà una ma-
queta. Calen nocions musicals bàsiques. 
D’11 anys a adults.
3. Musescore: novetat! Curs pràctic per 
conèixer i dominar aquest programari 
gratuït d’edició, reproducció i impressió 
de partitures professional. Es recomanen 
nocions prèvies de llenguatge musical i nivell 
bàsic d’informàtica. D’11 anys a adults.
4. Classes d’instrument musical. Per comen-
çar o continuar tocant un instrument. Classes 
individuals o en parella. De 3 anys a adults.

ESCENA, LLEURE I ACCIÓ!
ACCIÓ MUSICAL CASTELLAR

Novetat adreçada a infants de 2n de pri-
mària a 1r d’ESO. Treballarem un projecte 
artístic amb un fil conductor al llarg de 
dues setmanes, adaptat al grup d’edat, 
i combinarem amb el lleure en què els 
jocs, gimcanes, sortides per l’entorn i 
remullades també seran protagonistes. 
Les activitats seran variades i també 
n’hi haurà en anglès. Són blocs de dues 
setmanes, però es poden fer inscripcions 
per setmanes soles. A partir de les 15 h hi 
ha l’opció de l’Espai de Suport a l’Aprenen-
tatge per reforçar aspectes curriculars en 
grups reduïts. 

LAM LANDSCApE 
MUSIC ExpERIENCE
ACCIÓ MUSICAL CASTELLAR

Segona edició d’aquesta aventura única, 
adreçada a noies i nois a partir de 5è 
de primària i fins a 4t d’ESO. Cada dia 
descobriràs espais de l’entorn natural 
del nostre poble, fins a arribar a un espai 
tancat (ermites, castell, cases de pagès...) 
on farem música. Excursions, bicicleta, 
remullades al riu... per acabar fent música 
en un lloc insòlit i preparar un petit concert 
final en un lloc molt especial. També farem 
una nit d’acampada. No és necessari saber 
tocar un instrument.

L’ART DE jUGAR
AFA jOAN BLANqUER

Si ja de per si les arts són una gran eina 
d’acompanyament emocional i són una 
necessitat bàsica, en el moment actual 
que estem vivint poden ajudar més que 
mai. I a Espaiart la prioritat sempre ha 
estat ajudar a créixer el nostre alumnat, en 
tots els àmbits, mitjançant l’art i el treball 
d’emocions com a eix transversal. Trobant 
l’equilibri entre el lleure, el joc, els contin-
guts escolars, l’art, la consciència social, 
el treball i l’acompanyament emocional, 
proposem un casal d’estiu íntim, divers i 
cuidat en tota la seva forma... Així crearem 
l’art de jugar!

xISpIS AL BONAVISTA
AFA BONAVISTA

Activitat municipal, lúdica i esportiva, 
variada i innovadora, amb activitats 
entretingudes i creatives, amb un centre 
d’interès comú, adreçada a infants del 
poble i rodalies. Activitats esportives (in-
iciació en l’esport), excursions i activitats 
guiades, servei de menjador (dinar Escola 
El Sol i la Lluna), activitats creatives com 
tallers, lúdiques, d’idiomes, d’expressió 
corporal, tecnològiques, etc.

LA MàqUINA DEL TEMpS
CAN jULIANA

Viurem la gran festa l’estiu! Un casal ple 
d’aventures i sens dubte un casal per 
recordar. Crearem un espai d’esbarjo i 
lleure en un entorn immillorable en què 
els infants gaudiran d’activitats a l’aire 
lliure. Enguany, més que mai, és fona-
mental que puguin gaudir del temps lliure, 
compartint, experimentant i jugant amb la 
natura al voltant. “La màquina del temps” 
serà el centre d’interès. Jugarem amb la 
possibilitat de viatjar en el temps visitant 
els habitants del passat i volant al futur! 
L’esport, l’aventura i la diversió seran el 
nostre dia a dia! T’hi esperem!

AMUNT, AMUNT!
CANGLOMERAT

Casal d’aventura i escalada. A Canglo-
merat Escola d’Escalada aquest any 
l’eix d’animació serà l’ecologia i el medi 
ambient en un espai lúdic on els vostres fills 
i filles viuran moltes aventures i faran nous 
amics durant les vacances. Aprendran 
a escalar, a fer ràpel, tirolina, slackline, 
sortiran a la muntanya, a la piscina, i es 
divertiran molt. També farem tallers, 
estampació de samarretes, màscares, 
cuina i molt més. I desenvoluparan la 
psicomotricitat, l’equilibri, la coordinació 
i el treball en equip.

Música

Infants, joves i adults

Escola de música Artcàdia (c. Retir, 37) 
i El Mirador

Del 29 de juny al 31 de juliol

Serveis, horaris i preus:
1. Iniciació a l’acompanyament de cançons: 
del 29 de juny al 3 de juliol, de 10.30 a 
12.30 h, 48 €
2. Introducció a la Producció Musical: del 
6 al 10 de juliol, de 10 a 13 h, 60 €
3. Musescore: del 13 al 16 de juliol, de 10 
a 13 h, 48 €
4. Classes d’instrument musical: juliol, 
horari i preu a determinar segons l’opció

Inscripcions:
Al web www.artcadia.cat o presencialment 
amb cita prèvia al tel. 680379436

+ info: 
www.artcadia.cat 
A/e: acciomusicalcastellar@gmail.com
Tel. 680379436

Arts escèniques / Arts plàstiques / Música 
/ Lleure

Infants de 3 a 6 anys

Escola de música Artcàdia (c. Retir, 37)

Del 22 de juny 31 de juliol

Serveis, horaris i preus:
Acollida matí, de 8 a 9 h: 2 € fixa i 3 € 
esporàdica
Artestiu, de 9 a 13.30 h: entre 50-60 
€/setmana en funció del nombre de 
setmanes i descomptes per a germans
Espai de migdia, de 13.30 a 15 h: opció 
dinar de carmanyola, 20 €/setmana; 
opció 1 h acollida fins a les 14.30 h, 16 €/
setmana
Espai de Suport a l’Aprenenatge (grups 
reduïts a partir d’I5), de 15 a 17 h: 60 €/
setmana

Inscripcions: 
Al web www.artcadia.cat o presencialment 
amb cita prèvia al tel. 680379436

+ info: 
www.artcadia.cat 
A/e: acciomusicalcastellar@gmail.com
Tel. 680379436

Arts escèniques / Arts plàstiques / Música 
/ Lleure / Idiomes

Infants de 6 a 12 anys

Escola de música Artcàdia (c. Retir, 37) i 
Sala de Petit Format de l’Ateneu (c. Major)

Del 22 de juny 31 de juliol

Serveis, horaris i preus:
Acollida matí, de 8 a 9 h: 2 € fixa i 3 € 
esporàdica
Escena, lleure i Acció!, de 9 a 13.30 h: entre 
50-60 €/setmana en funció del nombre 
de setmanes i descomptes per a germans
Espai de migdia, de 13.30 a 15 h: opció dinar 
de carmanyola, 20 €/setmana; opció 1 h 
acollida fins a les 14.30 h, 16 €/setmana
Espai de Suport a l’Aprenenatge (grups 
reduïts), de 15 a 17 h: 60 €/setmana

Inscripcions:
Al web www.artcadia.cat o presencialment 
amb cita prèvia al tel. 680379436

+ info: www.artcadia.cat 
A/e: acciomusicalcastellar@gmail.com
Tel. 680379436

Música / Lleure / Idiomes

Joves de 12 a 16 anys

Escola de música Artcàdia (c. Retir, 37)

Del 6 al 17 de juliol

Serveis, horaris i preus:
De 9 a 16 h (dinar de carmanyola)
Acollida matí, de 8 a 9 h
Acollida tarda, de 16 a 17 h
Preu: 105 €/setmana

Inscripcions:
Al web www.artcadia.cat o presencialment 
amb cita prèvia al tel. 680379436

+ info:
www.artcadia.cat 
A/e: acciomusicalcastellar@gmail.com
Tel. 680379436

Arts escèniques / Arts plàstiques / Música 
/ Lleure / Altres

Infants i joves de 3 a 16 anys

Escola Joan Blanquer

Del 29 de juny al 31 de juliol

Serveis, horaris i preus:
De 9 a 13 h, 50 €/setmana (acollida 
gratuïta fins a les 13.30 h)
Inscripcions per setmanes
10% de descompte per a germans

Inscripcions:
Fins al 15 de juny, en línia a través d’en-
questa. Cal enviar correu electrònic a 
estudi@espaiart.com per rebre l’enllaç 
d’inscripció.

+ info:
Web: www.espaiart.com 
A/e: estudi@espaiart.com, 
afa.joan.blanquer@gmail.com

Lleure

Infants i joves de 3 a 16 anys

Escola Bonavista

Del 29 de juny al 31 de juliol, en torns 
setmanals

Serveis, horaris i preus:
Permanència matí, de 8 a 8.45 h: 3 €/dia
Matí, de 8.45 a 13.15 h: 36 €/setmana
Menjador, de 13.15 a 15.15 h (Escola El Sol i 
La Lluna): 7 €/dia
Tarda, de 15.15 a 17.30 h (recollida al pavelló 
Dani Pedrosa): 18 €/setmana (mínim 10 
infants)
Pack complet, de 8 a 17.30 h: 90 €/setmana 
Descomptes: 10% per al 2n germà, 10% 
família nombrosa.

Inscripcions:
Fins al 20 de juny al web www.casalxispiscas-
tellar.org o els dilluns i dimecres de 17.30 a 
19.30 h al pavelló Joaquim Blume. Sistema 
de pagament en efectiu o transferència 
bancària a ES56 0081 0582 0000 0613 6128. 

+ info:
Tel.: 654333438
www.casalxispiscastellar.org
A/e: casalxispiscastellar@gmail.com

Lleure / Esport

Infants i joves de 3 a 16 anys

Can Juliana

Del 29 de juny al 31 de juliol i del 31 d’agost 
al 10 de setembre

Serveis, horaris i preus:
1 setmana matí (de 9 a 13 h): 63 €; matí 
i menjador (de 9 a 15 h): 103 €; matí, 
menjador i tarda (de 9 a 17 h): 140 €
2 setmanes: 117 €; 197 €; 271 €
3 setmanes: 171 €; 291 €; 402 €
4 setmanes: 223 €; 383 €; 531 €
5 setmanes: 274 €; 474 €; 659 €
6 setmanes: 323 €; 563 €; 785 €
1a setmana setembre: 57 €; 98 €; 112 €
Setmanes de 4 dies (1a de juliol i última 
de setembre): 50,40 €; 82,40 €; 112 €
Serveis extra: acollida matí (de 8 a 9 h), 2 
€/dia; menjador esporàdic: 8,50 €/dia

Inscripcions:
Fins al 8 de juny al web www.canjuliana.
com/casal-estiu/. Pagament per trans-
ferència o amb targeta. Places limitades. 
Horari d’oficina: de dl. a dv de 9 a 13 h. Per 
anar-hi a la tarda, cal concretar hora al tel. 
663017402.

+ info: Tel. 663017402 
A/e: info@canjuliana.com 

Esport / Lleure / Arts plàstiques

Infants i joves de 6 a 16 anys

Rocòdrom Canglomerat

Del 29 de juny al 31 de juliol 

Serveis, horaris i preus:
De 9 a 13 h (servei d’acollida matí a partir 
de les 8 h i migdia fins a les 13.30 h)
63 €/1 setmana
115 €/2 setmanes
170 €/3 setmanes
220 €/4 setmanes
270 €/5 setmanes
320 €/6 setmanes
Descompte 10% per a germans

Inscripcions:
Fins al 15 de juny a Canglomerat Escola 
d’Escalada (c. Sant Feliu, 11), a/e canglo-
meratclub@gmail.com

+ info:
Tels.: 620888664, 931429419
A/e: canglomeratclub@gmail.com



VIU L’ESTIU jOVE
CASTELLAR jOVE

Casal d’estiu adreçat a joves de Castellar 
del Vallès d’entre 12 (1r ESO) i 16 anys. Es 
realitzaran activitats de lleure dividides en 
4 eixos principals: activitats esportives, ac-
tivitats artístiques, jocs de taula i videojocs 
i sortides a la natura amb activitats d’aigua. 
Els participants s’hauran d’inscriure un 
mínim de 2 setmanes per tal de garantir 
els nuclis de convivència.

BàSqUET D’ESTIU 
CBCASTELLAR

Un any més, el CBCastellar engega el 
Bàsquet d’Estiu al poble. Aquest any, i amb 
motiu de la situació actual, tornem amb 
més ganes i il·lusió que mai. Bàsquet, estiu i 
diversió en un entorn proper i amigable. No 
t’ho perdis, aquest any comptem amb tu!

EL CASAL A L’ESTIU
CENTRE EDUCATIU EL CASAL

Cada any, el Col·legi El Casal continua obert 
el mes de juliol, amb un casal adreçat a 
l’alumnat d’El Casal, amics i familiars. A 
més d’ajudar a conciliar la jornada laboral 
dels pares amb les vacances escolars, 
és un complement que enriqueix l’oferta 
educativa de l’escola. L’estiu permet fer 
activitats diferents en un entorn privilegiat, 
en plena natura, a un altre ritme, aprenent 
i passant-ho bé amb els amics, a l’aire 
lliure, amb temps per al joc, per a la calma, 
per xerrar, per fer les coses que més ens 
agraden: el temps lliure és lliure, i és nostre.

ESCOLA D’ESTIU 
D’ATLETISME 
CLUB ATLèTIC CASTELLAR

Escola d’Estiu d’Atletisme per tornar a la 
normalitat de la millor manera possible. 
Farem esport, tallers i molt més, en què et 
podràs iniciar a l’atletisme d’una forma més 
divertida.  T’ho perdràs? Places limitades!

KMpUS ESpORTIU 
I LLEURE 2020 
CLUB ESpORTIU FITjOVE 
CASTELLAR

Servei amè, engrescador, didàctic, lúdic, 
divertit, per complementar els dies i les 
hores buides per la manca de servei escolar 
i de dies de vacances dels pares i mares 
actius laboralment. El kmpus combina el 
lleure amb esports de tot tipus: bàsquet, 
tennis, voleibol, futbol, natació, bàdminton, 
jocs de carrer de sempre, d’habilitats ma-
nuals, sensorials, de descoberta. Cada dia 
també tenim una hora d’anglès. Cada final 
de setmana oferim una activitat diferent: 
festa de l’aigua, de l’escuma (amb els 
Bombers de Castellar), globoflèxia (amb 
Francesc Ruz), contacontes (amb Marina 
Antúnez), discomòbil (amb monitores 
nostres de fitness). L’objectiu és que petits 
i no tan petits gaudeixin d’un estiu diferent, 
s’ho passin bé, s’emportin una experiència 
diferent i els quedi un bon record.

CASAL CLUB DE 
RíTMICA CLAU DE SOL
CLUB DE RíTMICA CLAU DE SOL

Casal lúdic esportiu, adreçat a nens i 
nenes de P5 fins a 4t d’ESO que volen 
practicar la gimnàstica rítmica, acrobàcies, 
coreografies i la coordinació amb aparells 
específics de la gimnàstica rítmica. Treballs 
de manualitats. 

INTENSIUS DE TENNIS
CLUB TENNIS CASTELLAR

Els intensius de tennis del Club Tennis 
Castellar tenen com a objectiu que tots 
els joves de la vila que ho desitgin puguin 
jugar a tennis, així com tots els alumnes que 
hi ha durant la temporada. L’organització 
per nivells i per edats ens permet tenir cada 
setmana grups ben diferenciats entre ells.

COLòNIES D’ESTIU
COLòNIES I ESpLAI xIRIBEC

Som una entitat dedicada a l’educació 
en el lleure d’infants, adolescents i joves. 
Des de l’any 1967 duem a terme activitats 
de colònies (caps de setmana, vacances 
i a l’estiu) i esplai (dissabtes d’octubre a 
juny). Aquest estiu únicament organitzem 
colònies per a infants, nois i noies d’entre 
els 6 i els 17 anys. Les colònies d’estiu es 
faran a Sant Marçal del Penedès, a la casa 
de colònies on realitzem les colònies d’estiu 
des de l’any 1993.

Lleure

Joves de 12 a 16 anys

Institut Castellar

De l’1 al 31 de juliol

Serveis, horaris i preus:
De 10 a 14 h
Activitat gratuïta
Places limitades

Inscripcions:
A/e castellarjove@castellarvalles.cat 

+ info:
A/e: castellarjove@castellarvalles.cat

Esport

Infants i joves de 3 a 16 anys

Pavelló Puigverd

Del 29 de juny al 31 de juliol

Serveis, horaris i preus:
Acollida, de 8 a 9 h; Casal, de 9 a 13 h
1 setmana, 55 €
2 setmanes, 110 €
3 setmanes, 150 €
4 setmanes, 200 €
5 setmanes, 250 €

Inscripcions:
En línia a través del formulari que publi-
carem a les xarxes socials i a la pàgina 
web del club. Instagram: @cbcastellar; 
Twitter: @CastellarCB; Facebook: Club 
Bàsquet Castellar

+ info:
A/e: basquetestiucbc@gmail.com
Tel. 660993554

Lleure / Esport

Infants i joves de 3 a 16 anys

Col·legi El Casal

Del 29 de juny al 31 de juliol i del 31 d’agost 
al 10 de setembre

Serveis, horaris i preus:
Petits: de P3 a 1r de primària
Grans: de 2n a 6è de primària
Joves: a partir de 1r d’ESO
Horari: de 9 a 17 h
Servei de menjador amb cuina pròpia i 
acollida a partir de les 8 h
Piscina pròpia, jocs, natura, esports, 
sortides, cuina teatre, nits a la fresca, 
platja... i feina d’estiu cada dia

Inscripcions:
El mes de juny a El Casal, al tel. 937146751 
o a l’a/e secretaria@elcasal.net 

+ info: www.elcasal.net
www.facebook.com/elcasalnet
www.instagram.com/escolaelcasal1967

Lleure / Esport

Infants i joves de 3 a 16 anys (grup minis: 
2015, 2014, 2013; grup petits: 2012, 2011; 
grup mitjans: 2010, 2009; grup grans: 
2008, 2007)

Pistes municipals d’atletisme

Del 29 de juny al 28 d’agost

Serveis, horaris i preus:
De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h: 35 €/
setmana o 270 € els dos mesos
Acollida, de 8 a 9 h: 3 €/dia o 15 €/setmana 
(previ avís)
Descompte del 10% a partir del 2n germà/na

Inscripcions:
A l’a/e cacastellar@gmail.com o presen-
cialment a la secretaria del Club, de dilluns 
a divendres de 19 a 20 h

+ info:
A/e: cacastellar@gmail.com
Tel.: 937147354 (de dilluns a divendres, 
de 19 a 20 h)

Lleure / Esport

Infants i joves de 3 a 16 anys

SIGE i Espai Tolrà

Del 29 de juny al 7 d’agost i del 31 d’agost 
al 10 de setembre

Serveis, horaris i preus:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h (sense 
menjador); Acollida: de 8 a 9 h
Preus per definir, es publicaran al web 
www.sigesportcastellar.com i a les xarxes 
socials de SIGE

Inscripcions:
Al web www.sigesportcastellar.com i 
presencialment a partir del 15 de juny a la 
recepció de SIGE, de 9 a 13 h i de 16 a 20 h

+ info:
A/e: recepcio@sigesportcastellar.com 
Tel.: 937142811

Esport

Infants i joves de 6 a 16 anys

Espai Tolrà i Escola Mestre Pla

Del 29 de juny al 31 de juliol

Serveis, horaris i preus:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
Preu setmanal: 45-50 €
Preu de les 5 setmanes: 210 €

Inscripcions:
Per via telemàtica, contactant amb la 
coordinadora, Eva Ballesteros, a l’a/e 
eva@ritmicaclaudesol.com 

+ info:
A/e: eva@ritmicaclaudesol.com
Tel. 626313221

Esport

Infants i joves de 4 a 17 anys

Pistes municipals de tennis

Del 29 de juny al 31 de juliol

Serveis, horaris i preus:
De 9 a 13 h: 50 €/setmana

Inscripcions:
Al Club Tennis Castellar fins al 25 de juny.
Places limitades

+ info:
A/e: agusti.antolino@gmail.com 
Tel.: 619989878

Lleure

Infants i joves de 6 a 17 anys

Casa de colònies Sant Marçal

Del 29 de juny al 31 de juliol, per tandes

Serveis, horaris i preus:
Del 29 de juny al 5 de juliol, per a infants 
de 1r a 4t de primària
Del 6 al 12 de juliol, per a infants i joves de 
5è de primària a 2n de secundària
Del 13 al 19 de juliol, per a infants de 3r a 
6è de primària
Del 24 al 31 de juliol, per a infants a partir de 
3r de secundària fins a batxillerat/CFGM
Preus: 325 €/estada (300 € per als infants 
de l’esplai). Assegurança 10 € (per als 
infants no inscrits a l’Esplai)

Inscripcions:
Sol·licitud de plaça 
a https://bit.ly/estiuxiribec

+ info:
A/e: coloniesiesplaixiribec@gmail.com 
Tel. 638177050

Activitats d’estiu 2020



MISSIÓ A MART
CUAqUI + 
ENjOy WhILE LEARNING

Les naus Opportunity i Spirit han arribat 
a Mart! La Sala d’Operacions de l’Agència 
Espacial Europea rep un missatge... SOS! 
SOS! Un missatge entretallat de les naus 
Oppy i Spirit demanant instruccions per a la 
missió següent... Podran els nois i noies de 
l’AEE teleoperar els dos robots? T’agradaria 
ajudar-los a portar a terme cadascuna 
de les missions? No et perdis el nostre 
casal d’estiu! “Missió a Mart” és una forma 
diferent de gaudir aquest estiu iniciant-te en 
el món de la robòtica alhora que aprofitem 
per fer una immersió lingüística en anglès, 
amb nivell adequat per a cada edat. 

“STAGE” DE TEATRE 
MUSICAL 
ESpAIART ESCOLA 
D’ARTS ESCèNIqUES

11 anys d’experiència avalen aquest 
intensiu de teatre musical que es basa 
en tècnica, interpretació vocal i teatral 
amb apunts de dansa i moviment escè-
nic. Per Espaiart han passat els millors 
professionals, com Xavier Torras, Anna 
Mateo, Laia Piró, Silvia Sanfeliu, Patricia 
Paisal, Ivan Labanda, Júlia Bonjoch... i s’han 
presentat espectacles basats en El Rei Lleó, 
Mamma Mia, Matilda, El Mag d’Oz, Sister 
Act, Chicago... Un stage és una aventura 
màgica, sempre!

BITxOS
CUAqUI + 
My SECOND LANGUAGE

Casal adreçat a infants d’entre 3 i 6 anys 
que vulguin explorar nous mons i aprendre 
a programar un robot amb ordres molt 
senzilles. El casal es divideix en subcentres 
d’interès perquè sigui més fàcil seguir el fil 
conductor i es pugui mantenir la motivació 
dels participants. L’objectiu és construir 
una ciutat animal per als bitxos del jardí 
aprenent com viuen, què mengen i com 
es comuniquen. “Bitxos” és una forma 
diferent de gaudir de l’estiu iniciant-se en 
el món de la robòtica alhora que es fa una 
immersió lingüística en anglès adequada 
al nivell dels infants.

TOCA L’ESTIU
ESpAIART ESCOLA 
D’ARTS ESCèNIqUES

Vols continuar estudiant el teu instrument 
o vols començar-ne un de nou? El juliol 
és un bon moment per tenir una mica de 
temps per a nosaltres mateixos, de forma 
individual, pausada. Si tens ganes d’apren-
dre a tocar un instrument o d’aprofundir en 
el teu, aprofita-ho! Amb la teva motivació 
i el nostre acompanyament, generarem 
moments plaents. Estàs preparat per 
sentir? Aquest és el teu moment!

CASAL D’ESTIU ELBIxU
ESCOLA DE TRIAL ELBIxU

Classes de trial que es duran a terme 
íntegrament a les instal·lacions de l’escola 
de trial. Sense sortides.

ENLAIRA’T
FEDAC CASTELLAR

Casal d’estiu per a nens i nenes de tot 
el municipi que tinguin de 3 a 12 anys. 
“Siguem el canvi que volem al món” és el 
centre d’interès basat en el canvi de com 
entenem el món i com ens hi movem. Pre-
tén donar una visió positiva de cadascun 
dels aspectes que ens envolten: l’aigua, 
la terra, els animals, la fauna, els éssers 
humans i el nostre entorn proper, i quin pot 
ser el nostre paper per millorar-lo. Setmana 
a setmana, la Gaia, la protagonista del 
casal, proposarà diferents reptes per tal 
de posar el nostre granet de sorra per fer 
d’aquest planeta on vivim un indret millor 
per a tothom.

TASTET VOCAL
ESpAIART, ESCOLA 
D’ARTS ESCèNIqUES

“Tastet vocal” és un intensiu de cant i 
interpretació de cançons. Un espai en 
què aprofundir sobre tècnica vocal i 
interpretació buscant sentit al tot d’una 
peça cantada. No calen coneixements 
previs. El beneficis del cant no depenen 
de com de bé o malament et sembla que 
ho fas. Milloraràs la teva posició corporal, 
la capacitat pulmonar, la qualitat del son, 
reduiràs l’estrès, milloraràs la memòria, 
l’empatia i les relacions socials. Aquest 
estiu, canta! 

SUMMER FUN WEEKS
KIDS&US

L’objectiu de les Fun Weeks és que els 
alumnes facin una immersió lingüística en 
anglès durant aquestes setmanes temà-
tiques. Les nostres Fun Weeks ofereixen 
un context adient per a cada grup d’edat 
amb moltes activitats com ara jocs, balls, 
teatre, manualitats...

Idiomes / Informàtica / Robòtica

Infants de 6 a 12 anys

Aules de l’INS Castellar

Del 29 de juny al 31 de juliol i del 7 al 10 
de setembre

Serveis, horaris i preus:
De 9 a 14 h: 
2 setmanes, 150 €
3 setmanes, 220 €
4 setmanes, 280 €
5 setmanes, 350 €
Setembre, 80 €

Inscripcions:
En qualsevol moment, per correu electrò-
nic a l’a/e info@cuaqui.es o directament 
al web http://mysecondlanguage.es/
portfolio/inscripciones/ 

+ info:
A/e: info@cuaqui.es 
Tel. 619328524

Idiomes / Informàtica / Robòtica

Infants de 3 a 6 anys

Aules de l’INS Castellar i 
La Llar d’en Cuaqui

Del 29 de juny al 31 de juliol i del 7 al 10 
de setembre

Serveis, horaris i preus:
De 9 a 14 h: 
1 setmana, 78 €
2 setmanes, 150 €
3 setmanes, 220 €
4 setmanes, 280 €
5 setmanes, 350 €
Setembre, 80 €

Inscripcions:
En qualsevol moment, per correu electrò-
nic a l’a/e info@cuaqui.es o directament 
al web http://mysecondlanguage.es/
portfolio/inscripciones/ 

+ info:
A/e: info@cuaqui.es 
Tel. 619328524

Esport

Infants de 3 a 12 anys

Instal·lacions de l’Escola de Trial ELBIXU

Del 6 al 10 de juliol i del 20 al 31 de juliol 

Serveis, horaris i preus:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h: 80 €/
setmana

Inscripcions:
Inscripcions digitals, per Google Drive

+ info:
A/e: escoladetrialelbixu@gmail.com
Tel.: 656376300

Arts escèniques / Música

Joves de més de 16 anys

Escola Espaiart

De l’1 al 31 de juliol

Serveis, horaris i preus:
Tots els dimarts, de 19 a 20.30 h: 50 €
Matrícula: 20 € per a alumnes no ma-
triculats a Espaiart el curs 2019-2020

Inscripcions:
Fins al 15 de juny, mitjançant l’enquesta 
que us farem arribar un cop escriviu a 
info@espaiart.com 

+ info:
www.espaiart.com 
A/e: info@espaiart.com
Tel. 663784166

Arts escèniques

Infants i joves de 6 a 16 anys

Escola Espaiart

Del 29 de juny al 24 de juliol

Serveis, horaris i preus:
De 10 a 13 h, 410 € tot l’stage (en el cas 
de pagar de cop i en efectiu el cost de 
l’stage, 400 €)
Matrícula: 20 € (alumnes no matriculats 
el curs 2019-2020 a Espaiart)

Inscripcions:
Fins al 15 de juny, mitjançant l’enquesta 
que us farem arribar un cop escriviu a 
info@espaiart.com 

+ info:
www.espaiart.com 
A/e: info@espaiart.com
Tel. 663784166

Música

Infants, joves i adults

Escola Espaiart

Del 29 de juny al 31 de juliol

Serveis, horaris i preus:
Horari a concretar segons necessitats.
Preu a concretar segons temps de classe.
Matrícula: 20 € per a alumnes no matricu-
lats a Espaiart el curs 2019-2020

Inscripcions:
Fins al 15 de juny, mitjançant l’enquesta 
que us farem arribar un cop escriviu a 
info@espaiart.com 

+ info:
www.espaiart.com 
A/e: info@espaiart.com
Tel. 663784166

Lleure

Infants de 3 a 12 anys

Escola FEDAC Castellar

Del 29 de juny al 10 de setembre

Serveis, horaris i preus:
Servei d’acollida, de 8 a 9 h
Casal d’estiu, de 9 a 13 h
Servei de menjador, de 13 a 15 h
Participació mínima per a la realització 
del casal: 20 infants

Inscripcions:
Contacteu amb l’escola FEDAC Castellar 
a l’a/e fedac.castellar@fedac.cat o al tel. 
937145385

+ info:
A/e: fedac.castellar@fedac.cat
Tel. 937145385

Idiomes

Infants de 3 a 10 anys

Kids&Us

Del 22 de juny i fins al setembre si les 
escoles decideixen començar la segona 
o la tercera setmana

Serveis, horaris i preus:
De 8.30 a 13.30 h: 120 €/setmana

Inscripcions:
A l’a/e castellar.valles@kidsandus.cat 

+ info:
A/e: castellar.valles@kidsandus.cat

Un estiu enriquit



LA BALDUFA

Casal d’estiu a La Baldufa amb activitats 
pensades per despertar la curiositat dels 
infants i sobretot per ajudar a recuperar la 
socialització que aquests dies hem perdut.

LA TACA
LA TACA LLEURE I COOpERACIÓ

Els infants del casal La Taca viatjaran per 
un barri de l’extraradi de la Via Làctia, el 
sistema solar. Dins d’aquesta barriada, 
com a les millors famílies, sorgeixen reptes 
a resoldre divertidíssims i dificilíssims. És 
per això que us convidem a pujar a la nostra 
nau espacial per tal d’embarcar-vos en 
un viatge inoblidable, una aventura per 
l’espai. Cinc setmanes de diversió, de tallers, 
gimcanes, emocions, en definitiva, de lleure 
del bo! Us convidem a sumar-vos a aquesta 
aventura elegant i espacial. Benvinguts al 
Casal d’Estiu 2020 Aventura a l’Espai! 

CASAMADA SCOUTS
LLAR D’INFANTS CASAMADA

Des del Casamada Scouts sabem tot 
el que estan patint els nostres infants 
amb la pandèmia. Per això proposem un 
casal d’estiu que els apropi a la natura 
i la gaudeixin, sense presses i amb un 
fort acompanyament socioafectiu molt 
important, sobretot en aquests moments. 
Necessiten desconnectar, cridar i córrer 
més que mai, i la natura és el millor lloc per 
fer-ho. Deixar-se anar i deixar anar totes 
les angoixes i preocupacions que tenen. 
Volem cuidar de l’entorn natural que tenim 
a prop de casa, fer cabanes, anar al riu i un 
munt d’activitats més relacionades amb la 
natura en general i la del nostre municipi. 

UN ESTIU ExpLORANT
LLAR D’INFANTS EL pICAROL

Durant el casal d’estiu oferirem als nens i 
nenes la possibilitat d’explorar i descobrir 
diferents conceptes com els països amb 
la seva cultura i cuina, els planetes, la 
natura, el mar i els oficis. Cada setmana 
explorarem cada un d’ells amb mini mons, 
jocs d’aigua, treballs manuals, cuina, tallers 
de maquillatge, contes, jocs motrius, etc. 
Cada dia hi haurà l’anglès inclòs a totes les 
activitats i hàbits diaris. Durant aquesta 
aventura, ens acompanyarà l’exploradora 
Kira! La voleu conèixer? 

LUDOTECA OBERTA A L’ESTIU
LUDOTECA MUNICIpAL 
LES 3 MORERES

Tardes de jocs lliure, amb activitats per 
fer en família o amb petits grups d’infants. 
Propostes de jocs de taula, jocs amb aigua, 
manualitats creatives, jocs sensorials i 
motrius. Les propostes es duran a terme 
a dins de la ludoteca o a fora (al pati).

SARGANTANES A L’EMILI 
MEV (MOVIMENT 
D’ESpLAIS DEL VALLèS)

Som monitors i monitores de l’Esplai 
Sargantana amb ganes de fer activitats, 
dinàmiques, jocs, excursions, reflexions i 
molt més amb els vostres infants! 

CURSOS INTENSIUS 
D’ANGLèS NOVA LANGUAGE, 
ESCOLA D’IDIOMES

La nova situació provocada per la Covid-
19 fa que des de Nova Language, Escola 
d’Idiomes afrontem els cursos d’estiu 
íntegrament a distància. Conscients que el 
desconfinament és incert, volem apropar 
en línia la nostra oferta de cursos de l’estiu 
a totes les llars del poble. Esperem que tot 
això passi ben aviat i ens puguem tornar 
a retrobar. Aquesta modalitat de classes 
permetrà als alumnes inscrits assistir 
a totes les sessions en directe i tenir el 
seguiment del professorat. Es faran cursos 
intensius, de reforç, ampliació i també 
per a la preparació als exàmens de First 
Certificate i ADVANCED.

CASAL DE LA pENyA 
ARLEqUINADA
pENyA ARLEqUINADA
 

A la urbanització Can Font – Ca n’Avella-
neda, envoltats d’un entorn de natura, a 
les instal·lacions de la Penya Arlequinada 
i Penya Sports, tots els nens i nenes po-
dran gaudir de jocs infantils a l’aire lliure, 
piscina, sala de TV i jocs de taula, i estones 
de jocs esportius com el futbet, el pàdel 
o el bàsquet. Amb opció de menú infantil 
al restaurant del club i tres modalitats 
d’horari. 

Altres

Infants d’1 a 6 anys

La Baldufa

Del 29 de juny al 10 de setembre

Serveis, horaris i preus:
Juny i juliol, de 8 a 18 h; agost, de 9 a 17 h
Servei de menjador
Preus a concretar

Inscripcions:
A la llar d’infants La Baldufa

+ info:
A/e: info@labaldufa.es 
Tel. 640629545

Lleure

Infants i joves de 3 a 16 anys

Institut Escola Sant Esteve

Del 22 de juny al 31 de juliol

Serveis, horaris i preus:
Casal de 9 a 14 h: 58 € preu base/setma-
na* (55 € més d’un infant inscrit –grup 
de germans–; 50 € famílies de l’AFA IE 
Sant Esteve)
Servei d’acollida, de 8 a 9 h: 10 €/
setmana sencera; 2,5 €/dia
Servei de menjador, de 14 a 16.30 h: 30 
€/setmana sencera; 7 €/dia
*El preu variarà en funció de les setma-
nes inscrites

Inscripcions:
Fins al 12 de juny, inclòs, a https://forms.
gle/935msMdHBuUw4Mgg7. Podeu 
trobar l’enllaç també a Facebook (A cop 
de Taca) i Instagram (@acopdetaca)

+ info: A/e: tacaesteve2020@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/
acopdetaca/
Instagram: @acopdetaca

Lleure

Infants d’1 a 12 anys

Escola Municipal de Música Torre Balada

Del 29 de juny al 7 d’agost i del 24 d’agost 
al 4 de setembre

Serveis, horaris i preus:
Acollida matí, de 8 a 9 h: 45 €/mensuals 
o 4 €/dia esporàdic
Casamada Scouts, de 9 a 13 h: 40 €/
setmana
Menjador, de 13 a 15 h: 6,5 €/dia

Inscripcions:
Fins al 15 de juny. Demanar informació i 
full d’inscripció a hola@llardinfantscasa-
mada.cat o al tel. 619365942

+ info:
Tels. 619365942 i 937158938
A/e: hola@llardinfantscasamada.cat

Lleure

Infants d’1 a 6 anys

Equip del Picarol

Del 29 de juny al 31 de juliol

Serveis, horaris i preus:
De 9 a 13 h, 50 €/setmana
Possible servei de menjador, segons 
demanda, 8 €/dia

Inscripcions:
Del 8 al 19 de juny, a través de les xarxes 
socials (via missatge), presencialment 
a la llar d’infants El Picarol o trucant/
WhatsApp al tel. 649972696

+ info:
A/e: llardinfantselpicarol@gmail.com 
Tel. 649972696

Lleure

Infants d’1 a 12 anys

Ludoteca Municipal

Del 29 de juny al 31 de juliol i del 7 al 10 
de setembre

Serveis, horaris i preus:
De 17 a 19.30 h:
Dilluns i dimecres, famílies amb infants de 
0 a 12 anys acompanyats d’una persona 
adulta.
Dimarts, dijous i divendres, per a infants 
de 3 a 12 anys
Cal reservar plaça per als dos dies set-
manals (famílies) o els 3 dies setmanals 
(infants). Places limitades.

Inscripcions:
Del 15 al 26 de juny, a la Ludoteca Munici-
pal Les 3 Moreres (c. Sala Boadella, 6), de 
17 a 19.30 h. Inscripcions per setmanes. 
Reserva de places a l’a/e ludoteca@
castellarvalles.cat 

+ info:
A/e: ludoteca@castellarvalles.cat
Tel. 937159289

Lleure

Infants de 3 a 12 anys

Escola Emili Carles-Tolrà

Del 29 de juny al 31 de juliol

Serveis, horaris i preus:
De 9 a 14 h i de 15 a 17 h
Opció de quedar-se a dinar (carmanyola) 
de 14 a 15 h
Preu encara per determinar

Inscripcions:
Encara per determinar. Per a qualsevol 
dubte, envieu-nos un correu electrònic a 
e.sargantana@gmail.com 

+ info:
Tel. 674405895
A/e: escola@emilicarles.cat
Adreça: c. Dr. Portabella, s/n

Idiomes

Alumnes de primària, secundària, 
batxillerat i 
adults

Cursos en línia, a través de Zoom

Del 6 al 31 de juliol

Serveis, horaris i preus:
Cursos anglès infantil, primària i secundària, 
de dl. a dv. 10 a 12 h: 55 €/setmana
Cursos intensius d’anglès (per avançar un 
nivell), de dl. a dv. de 9.30 a 13.30 h: 480 € 
(80 hores)
First Certificate (intensive course): de dl. 
a dv. de 9.30 a 13.30 h: 480 € (80 hores)
FC & CAE Exam (booster course): dt. i dj. 
de 16 a 18 h: 200 € (16 hores)
English for travelling (speaking course): dl. 
i dc. de 16 a 18 h: 160 € (16 hores)

Inscripcions:
A l’a/e info@novalanguage.es o al tel. 
937147703

+ info:
A/e: info@novalanguage.es
Tel. 937147703

Lleure / Esport / Altres

Infants i joves de 3 a 16 anys

Instal·lacions de la Penya Arlequinada 
i Penya Sports

Del 29 de juny al 31 de juliol

Serveis, horaris i preus:
De 9 a 13 h
De 9 a 15 h amb dinar inclòs
De 9 a 18 h amb dinar inclòs
Possibilitat de servei d’acollida

Inscripcions:
Per WhatsApp al 677556680 o per 
correu electrònic a info@penya1959.
com 

+ info:
Tel. 677556680 (WhatsApp)
A/e: info@penya1959.com 

Activitats d’estiu 2020



CASAL D’ESTIU
SALA pUIGVERD

Aquest és un casal de cohesió de grup, de 
confiança personal, d’assoliment de grans 
reptes particulars i de gaudi. 

CAMpUS 
TECNIFICACIÓ FUTBOL
UNIÓ ESpORTIVA CASTELLAR

Campus de tecnificació de futbol, amb 
metodologia global i sistèmica. Proposta 
realitzada amb una escola de futbol amb 
una trajectòria important.

CASAL xISpIS

Activitat municipal, lúdica i esportiva, 
variada i innovadora, entretinguda i crea-
tiva (tallers, idiomes, expressió corporal, 
tecnològiques, iniciació en l’esport...) amb 
un centre d’interès comú. Per a infants del 
poble i rodalies. 

Música / Lleure / Altres

Infants de 3 a 17 anys

Sala Puigverd i casa de colònies

Del 6 al 31 de juliol

Serveis, horaris i preus:
Aquest servei és per a famílies usuàries 
de la Sala Puigverd

Inscripcions:
Sala Puigverd, durant el mes de juny

+ info:
A/e: salapuigverd@gmail.com

Esport

Infants i joves de 5 a 16 anys

Camp de futbol Joan Cortiella – Can 
Serrador 

Del 29 de juny al 31 de juliol

Serveis, horaris i preus:
De 9 a 14 h
160 €/primera setmana
120 € a partir de la segona setmana de 
campus

Inscripcions:
properament s’informarà de les dates 
i forma d’inscripció a les xarxes socials 
de la entitat.

+ info:
A/e: oficina@uecastellar.cat

Lleure

Infants i joves de 3 a 16 anys, en tres grups 
d’edat (petits de 3 a 5 anys, mitjans de 6 a 
12 anys i grans de 13 a 16 anys).

Pavelló Dani Pedrosa

Del 29 de juny al 31 de juliol i del 31 d’agost 
al 10 de setembre

Serveis, horaris i preus:
Pack complet, de 8 a 17.30 h: 90 €/
setmana
Acollida matí: petits, de 8 a 8.45 h: 2,5 €/
dia; 6 a 16 anys, de 8 a 9 h: 3 €/dia
Matí (petits, de 8.45 a 13.15 h; 6 a 16 anys 
de 9 a 13.30 h): 36 €/setmana
Menjador (petits, de 13.15 a 15.15 h; 6 a 16 
anys de 13.30 a 15.30 h): 7 €/dia
Tarda (petits, de 15.15 a 17.30 h; 6 a 16 
anys, de 15.30 a 17.30 h): 18 €/setmana

Mínim 10 infants o joves. Descomptes: 
10% 2n germà; 10% família nombrosa.

Inscripcions:
Fins al 20 de juny al web www.casalxis-
piscastellar.org o els dilluns i dimecres de 
17.30 a 19.30 h al pavelló Joaquim Blume.

+ info:
Tel.: 654333438 (Maria Teresa Sacristán 
i Riquelme)
A/e: casalxispiscastellar@gmail.com

Un estiu enriquit



Activitats 
d’estiu 2020 
Un estiu 
enriquit

A qUI VAN ADREçATS? 
A unitats familiars amb infants i adoles-
cents d’1 a 17 anys empadronats a Castellar 
del Vallès que s’inscriguin a qualsevol de 
les propostes adherides al projecte “Acti-
vitats d’estiu 2020. Un estiu enriquit” i que 
no superin el llindar de renda determinat 
per les bases.

qUAN I COM ES pODEN SOL·LICITAR?
DEL 8 AL 19 DE jUNy DE 2020:
• per Internet a www.castellarvalles.cat/
ajutscasalsdestiu (amb certificat digital o 
idCAT mòbil)
• presencialment, al Servei d’Atenció 
Ciutadana d’El Mirador, demanant cita 
prèvia a www.castellarvalles.cat/citapre-
viaajutssocials

La sol·licitud s’haurà de presentar una 
vegada formalitzada la preinscripció a 
l’activitat o casal d’estiu.

Sol·licitud d’ajuts individuals 
per a menjador escolar 
Curs 2020-2021

A qUI VAN ADREçATS?
A unitats familiars amb uns ingressos 
que no superin la renda límit establerta 
en les bases i amb alumnes de 2n cicle 
d’educació infantil, d’educació primària 
i/o d’educació secundària. 

Aprofita-ho i demana cita prèvia a 
www.castellarvalles.cat/citapreviaajutssocials

Sol·licitud d’ajuts econòmics 
per a famílies

Ajuts econòmics

OBjECTE I qUANTIA DELS AjUTS
En funció dels ingressos familiars, s’ator-
garan subvencions durant un màxim de 
cinc setmanes i en tres trams diferenciats:
- el 30% de la quota d’inscripció al casal, 
amb una aportació per infant/adolescent 
no superior a 40 euros a la setmana 
- el 60% de la quota d’inscripció al casal, 
amb un import per infant/adolescent no 
superior a 50 euros a la setmana 
- el 90% de la quota d’inscripció al casal, 
amb un import per infant/adolescent no 
superior a 60 euros a la setmana 
També es podran sol·licitar uns ajuts de 
menjador dels casals d’estiu que seran 
d’un màxim de 30 euros a la setmana per 
participant, independentment dels trams 
anteriors.

AMpLIEM ELS AjUTS!
Atesa la situació d’excepcionalitat 
derivada de la pandèmia sanitària de la 
COVID-19, s’ha ampliat el llindar de renda 
que fa possible accedir a la prestació així 
com els màxims d’aportació per menor 
amb l’objectiu que un nombre major de 
famílies puguin ser beneficiàries.

Més informació a www.castellarvalles.
cat/ajutscasalsdestiu

Més informació a www.castellarvalles.
cat/ajutsmenjador

QUAN I COM ES PODEN 
SOL·LICITAR?
Del 8 al 19 de juny de 2020:
•	 Per Internet a www.castellarvalles.cat/    
    ajutsmenjador (amb certificat digital o 
    idCAT mòbil)  
•	 Presencialment, al Servei d’Atenció 
Ciutadana, demanant cita prèvia a www.
castellarvalles.cat/citapreviaajutssocials
Aquest	any	no	cal	que	et	moguis	de	

casa!	Ho	pots	fer	online!
Només cal que disposis de certificat 
digital o idCAT mòbil!
El pots obtenir a http://idcatmobil.seu.cat
A més, si vas presentar l’ajut l’any 
passat, només hauràs de presentar la 
sol·licitud sense documentació annexa.

Aquest any, podeu sol·licitar presencialment al mateix 

moment els ajuts econòmics per a Casals d’Estiu i els ajuts de 

menjador escolar per al curs 2020 - 2021


