
L

SALT 2020

CASALS MUNICIPALS 
D’ESTIU 2020
L’objectiu dels Casals municipals d’estiu de Salt és prestar un servei de lleure educatiu en
temps de vacances escolars.

Els casals van adreçats a infants i joves de P3 fins a 2on d’ESO (nascuts entre els anys 
2006 al 2016 ambdós inclosos).

En funció de l’edat dels participants s’ofereixen dos casals amb activitats i objectius diferenciats:
el Casal de Lleure i el Casal Esportiu Ter-Aventura. 

CASAL DE LLEURE
Per a infants de P3 fins a 3er de primària (nascuts entre els anys 2016 i 2011).

Es realitzen jocs en totes les seves modalitats, cançons, danses, manualitats, sortides a llocs d’interès
del municipi i piscina, tot dinamitzat en relació a un eix d’animació.

Les activitats es realitzaran a l’Escola del Pla, a la piscina i altres instal·lacions municipals.

Els dinars es serviran al menjador de l’Escola del Pla.

Casal Esportiu 
Ter¯Aventura
Per a infants i joves de 1er de primària a 2on d’ESO (els nascuts entre els anys 2006 i 2013).

Es realitzen jocs d’iniciació esportiva, esports d’equip, esports individuals, piscina, piragüisme,
orientació, coneixement de Salt, del seu territori i del seu entorn natural.

Els joves de 6è fins a 2on d’ESO (els nascuts entre 2006 i 2008) hauran de portar la seva pròpia
bicicleta i casc, només els dies indicats.

Els infants de 1er fins a 3er de primària (nascuts entre els anys 2011 i 2013) poden
 escollir entre el Casal de Lleure i el Casal Esportiu Ter-Aventura

Les activitats es realitzaran al Pavelló Municipal d’Esports, a la piscina i altres instal·lacions 
municipals.

Els dinars es serviran al menjador de l’Escola del Pla.

DOCUMENTACIÓ
* El dia de la matrícula caldrà portar còpies (no es faran fotocòpies) de:

- Fotocòpia del DNI del tutor que farà la matrícula
- Fotocòpia del DNI del nen
- Preinscripció amb autoritzacions signades
- Còpia targeta sanitària del participant
- Fotocòpia llibre de vacunes
- Informe mèdic, si cal, d'intoleràncies o al·lèrgies
- Informe, si cal, de la diversitat funcional del menor
- Còpia, si cal, carnet família nombrosa o monoparental
- Certificat oficial acreditatiu, si cal, de discapacitat del menor igual o superior al 33%
- Documentació necessària, si cal, per acreditar les rendes de la unitat familiar en el cas de  
    sol·licitar bonificacions

Les preinscripcions d’infants o joves amb necessitats educatives especials només es poden fer 
presencialment.

CONDICIONS 
 No es retornarà l’import en concepte de matrícula en les baixes  i canvis de modalitat NO JUSTIFICAT.
  Es consideraran baixes  i canvis justificats:
   · Malaltia de l’infant o jove amb justificant del metge
   · Canvis d’horaris laborals després de fer la inscripció, amb justificant de l’empresa
   · Altres motius que l’Ajuntament pugui considerar justificables

 Prèvia comunicació, l’Ajuntament es reserva la possibilitat de suspendre els torns o les modalitats
  horàries que no comptin amb un mínim de 10 inscripcions. En aquest cas es retornarà el 100% de
  l'import de les inscripcions

 La simple formalització de la inscripció implica l’acceptació d’aquestes condicions així com
  l’autorització per tal que la persona inscrita participi a totes les activitats programades dins els casals.



PREINSCRIPCIONS
DEL 19 AL 25 DE MAIG

PRIORITÀRIAMENT ONLINE
www.VILADEsalt.cat

Presencials
 a aula formació Fàbrica Jove

(Carrer Pius XII, 4)

SORTEIG DE PLACES
el 26 DE MAIG

Una vegada escollit el número inicial del sorteig es comença a adjudicar les places.

S'adjudiquen totes les setmanes que s'han demanat. En el cas que una de les 
setmanes/quinzenes demanades no tingui places, es denega tota la inscripció i passa a 

llista d'espera.

MATRÍCULES I
SOL·LICITUD BONIFICACIONS

del 27 DE MAIG AL 5 DE juny
( cal portar còpia de tota la documentació) 

- PRESENCIALS A AULA FORMACIÓ FÀBRICA JOVE
(Carrer Pius XII, 4)

TORNS I PREUS
Degut a la situació d’emergència l’Ajuntament ha aplicat un 25% de descompte sobre 

el preus dels Casals en relació a l’any anterior.

- Preus sotmesos a aprovació pública pel Ple municipal.

Cada escola o institut té un dia assignat. En cas de no poder venir el dia assignat o anar 
a una altra escola podeu trucar al telèfon 972 24 91 91 per demanar cita prèvia. 

Bonificacions
BONIFICACIONS en funció de la renda
Del 25%, del 50% o del 85% sobre el preu del Casal.
Prèvia sol·licitud es concedirà bonificacions (descomptes) tenint en compte les rendes de la unitat 
familiar. 
Es poden consultar el procediment de sol·licitud i els requisits a www.viladesalt.cat.

BONIFICACIONS PER TIPOLOGIA DE FAMÍLIA
10% família nombrosa general.
10 % família monoparental.
20% família nombrosa especial.
El dia de la matrícula cal portar l’original i còpia del carnet de família nombrosa o monoparental.

BONIFICACIONS PER MENOR INSCRIT AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL
10% per menor inscrit al casal amb diversitat funcional. En el moment de la matrícula s’haurà de 
presentar un certificat oficial acreditatiu que el menor inscrit al casal té una discapacitat reconegu-
da igual o superior al 33%.
Els tres tipus de bonificacions NO SÓN ACUMULABLES. Si es sol·licita un tipus no es podrà sol·lici-
tar l’altre.
Les matrícules dels infants o joves amb NEE només es poden fer presencialment.

PAGAMENT
Per Internet: amb targeta de crèdit en el mateix moment de tramitar les matrícules o bé impri-
mint el document d’autoliquidació, que es podrà fer efectiu a qualsevol oficina o caixer automàtic 
de “La Caixa”, en un termini màxim de 5 dies des del moment en què s’hagi tramitat la matrícula.

Presencials: en formalitzar la vostra matrícula presencial us serà lliurat el document d’autoliqui-
dació, que es podrà fer efectiu a qualsevol oficina o caixer automàtic de “La Caixa”, en un termini 
màxim de 5 dies des del moment en què s’hagi tramitat la matrícula.. 

9,00 € 33,00 € 67,5,00 € 81,00 €1r Torn    Del 22 al 30 de juny

2n Torn   Del 1 al 5 de juliol

3r Torn   Del 16 al 31 de juliol

4t Torn   Del 1 al 15 d’agost

5è Torn   Del 16 al 31 d’agost

TORNS Acollida
de 8 a 9 h

de 9 a 13 h de 9 a 15 h
amb dinar

de 9 a 17 h
amb dinar

16,50 € 59,40 € 123,75 € 148,5 €

ATENCIÓ: no es formalitzarà cap matrícula (no es reservarà plaça) fins que no es 
faci efectiu el pagament.



PREINSCRIPCIONS
DEL 19 AL 25 DE MAIG

PRIORITÀRIAMENT ONLINE
www.VILADEsalt.cat

Presencials
 a aula formació Fàbrica Jove

(Carrer Pius XII, 4)

SORTEIG DE PLACES
el 26 DE MAIG

Una vegada escollit el número inicial del sorteig es comença a adjudicar les places.

S'adjudiquen totes les setmanes que s'han demanat. En el cas que una de les 
setmanes/quinzenes demanades no tingui places, es denega tota la inscripció i passa a 

llista d'espera.

MATRÍCULES I
SOL·LICITUD BONIFICACIONS

del 27 DE MAIG AL 5 DE juny
( cal portar còpia de tota la documentació) 

- PRESENCIALS A AULA FORMACIÓ FÀBRICA JOVE
(Carrer Pius XII, 4)

TORNS I PREUS
Degut a la situació d’emergència l’Ajuntament ha aplicat un 25% de descompte sobre 

el preus dels Casals en relació a l’any anterior.

- Preus sotmesos a aprovació pública pel Ple municipal.

Cada escola o institut té un dia assignat. En cas de no poder venir el dia assignat o anar 
a una altra escola podeu trucar al telèfon 972 24 91 91 per demanar cita prèvia. 

Bonificacions
BONIFICACIONS en funció de la renda
Del 25%, del 50% o del 85% sobre el preu del Casal.
Prèvia sol·licitud es concedirà bonificacions (descomptes) tenint en compte les rendes de la unitat 
familiar. 
Es poden consultar el procediment de sol·licitud i els requisits a www.viladesalt.cat.

BONIFICACIONS PER TIPOLOGIA DE FAMÍLIA
10% família nombrosa general.
10 % família monoparental.
20% família nombrosa especial.
El dia de la matrícula cal portar l’original i còpia del carnet de família nombrosa o monoparental.

BONIFICACIONS PER MENOR INSCRIT AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL
10% per menor inscrit al casal amb diversitat funcional. En el moment de la matrícula s’haurà de 
presentar un certificat oficial acreditatiu que el menor inscrit al casal té una discapacitat reconegu-
da igual o superior al 33%.
Els tres tipus de bonificacions NO SÓN ACUMULABLES. Si es sol·licita un tipus no es podrà sol·lici-
tar l’altre.
Les matrícules dels infants o joves amb NEE només es poden fer presencialment.

PAGAMENT
Per Internet: amb targeta de crèdit en el mateix moment de tramitar les matrícules o bé impri-
mint el document d’autoliquidació, que es podrà fer efectiu a qualsevol oficina o caixer automàtic 
de “La Caixa”, en un termini màxim de 5 dies des del moment en què s’hagi tramitat la matrícula.

Presencials: en formalitzar la vostra matrícula presencial us serà lliurat el document d’autoliqui-
dació, que es podrà fer efectiu a qualsevol oficina o caixer automàtic de “La Caixa”, en un termini 
màxim de 5 dies des del moment en què s’hagi tramitat la matrícula.. 

9,00 € 33,00 € 67,5,00 € 81,00 €1r Torn    Del 22 al 30 de juny

2n Torn   Del 1 al 5 de juliol

3r Torn   Del 16 al 31 de juliol

4t Torn   Del 1 al 15 d’agost

5è Torn   Del 16 al 31 d’agost

TORNS Acollida
de 8 a 9 h

de 9 a 13 h de 9 a 15 h
amb dinar

de 9 a 17 h
amb dinar

16,50 € 59,40 € 123,75 € 148,5 €

ATENCIÓ: no es formalitzarà cap matrícula (no es reservarà plaça) fins que no es 
faci efectiu el pagament.



PREINSCRIPCIONS
DEL 19 AL 25 DE MAIG

PRIORITÀRIAMENT ONLINE
www.VILADEsalt.cat

Presencials
 a aula formació Fàbrica Jove

(Carrer Pius XII, 4)

SORTEIG DE PLACES
el 26 DE MAIG

Una vegada escollit el número inicial del sorteig es comença a adjudicar les places.

S'adjudiquen totes les setmanes que s'han demanat. En el cas que una de les 
setmanes/quinzenes demanades no tingui places, es denega tota la inscripció i passa a 

llista d'espera.

MATRÍCULES I
SOL·LICITUD BONIFICACIONS

del 27 DE MAIG AL 5 DE juny
( cal portar còpia de tota la documentació) 

- PRESENCIALS A AULA FORMACIÓ FÀBRICA JOVE
(Carrer Pius XII, 4)

TORNS I PREUS
Degut a la situació d’emergència l’Ajuntament ha aplicat un 25% de descompte sobre 

el preus dels Casals en relació a l’any anterior.

- Preus sotmesos a aprovació pública pel Ple municipal.

Cada escola o institut té un dia assignat. En cas de no poder venir el dia assignat o anar 
a una altra escola podeu trucar al telèfon 972 24 91 91 per demanar cita prèvia. 

Bonificacions
BONIFICACIONS en funció de la renda
Del 25%, del 50% o del 85% sobre el preu del Casal.
Prèvia sol·licitud es concedirà bonificacions (descomptes) tenint en compte les rendes de la unitat 
familiar. 
Es poden consultar el procediment de sol·licitud i els requisits a www.viladesalt.cat.

BONIFICACIONS PER TIPOLOGIA DE FAMÍLIA
10% família nombrosa general.
10 % família monoparental.
20% família nombrosa especial.
El dia de la matrícula cal portar l’original i còpia del carnet de família nombrosa o monoparental.

BONIFICACIONS PER MENOR INSCRIT AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL
10% per menor inscrit al casal amb diversitat funcional. En el moment de la matrícula s’haurà de 
presentar un certificat oficial acreditatiu que el menor inscrit al casal té una discapacitat reconegu-
da igual o superior al 33%.
Els tres tipus de bonificacions NO SÓN ACUMULABLES. Si es sol·licita un tipus no es podrà sol·lici-
tar l’altre.
Les matrícules dels infants o joves amb NEE només es poden fer presencialment.

PAGAMENT
Per Internet: amb targeta de crèdit en el mateix moment de tramitar les matrícules o bé impri-
mint el document d’autoliquidació, que es podrà fer efectiu a qualsevol oficina o caixer automàtic 
de “La Caixa”, en un termini màxim de 5 dies des del moment en què s’hagi tramitat la matrícula.

Presencials: en formalitzar la vostra matrícula presencial us serà lliurat el document d’autoliqui-
dació, que es podrà fer efectiu a qualsevol oficina o caixer automàtic de “La Caixa”, en un termini 
màxim de 5 dies des del moment en què s’hagi tramitat la matrícula.. 

9,00 € 33,00 € 67,5,00 € 81,00 €1r Torn    Del 22 al 30 de juny

2n Torn   Del 1 al 5 de juliol

3r Torn   Del 16 al 31 de juliol

4t Torn   Del 1 al 15 d’agost

5è Torn   Del 16 al 31 d’agost

TORNS Acollida
de 8 a 9 h

de 9 a 13 h de 9 a 15 h
amb dinar

de 9 a 17 h
amb dinar

16,50 € 59,40 € 123,75 € 148,5 €

ATENCIÓ: no es formalitzarà cap matrícula (no es reservarà plaça) fins que no es 
faci efectiu el pagament.



L

SALT 2020

CASALS MUNICIPALS 
D’ESTIU 2020
L’objectiu dels Casals municipals d’estiu de Salt és prestar un servei de lleure educatiu en
temps de vacances escolars.

Els casals van adreçats a infants i joves de P3 fins a 2on d’ESO (nascuts entre els anys 
2006 al 2016 ambdós inclosos).

En funció de l’edat dels participants s’ofereixen dos casals amb activitats i objectius diferenciats:
el Casal de Lleure i el Casal Esportiu Ter-Aventura. 

CASAL DE LLEURE
Per a infants de P3 fins a 3er de primària (nascuts entre els anys 2016 i 2011).

Es realitzen jocs en totes les seves modalitats, cançons, danses, manualitats, sortides a llocs d’interès
del municipi i piscina, tot dinamitzat en relació a un eix d’animació.

Les activitats es realitzaran a l’Escola del Pla, a la piscina i altres instal·lacions municipals.

Els dinars es serviran al menjador de l’Escola del Pla.

Casal Esportiu 
Ter¯Aventura
Per a infants i joves de 1er de primària a 2on d’ESO (els nascuts entre els anys 2006 i 2013).

Es realitzen jocs d’iniciació esportiva, esports d’equip, esports individuals, piscina, piragüisme,
orientació, coneixement de Salt, del seu territori i del seu entorn natural.

Els joves de 6è fins a 2on d’ESO (els nascuts entre 2006 i 2008) hauran de portar la seva pròpia
bicicleta i casc, només els dies indicats.

Els infants de 1er fins a 3er de primària (nascuts entre els anys 2011 i 2013) poden
 escollir entre el Casal de Lleure i el Casal Esportiu Ter-Aventura

Les activitats es realitzaran al Pavelló Municipal d’Esports, a la piscina i altres instal·lacions 
municipals.

Els dinars es serviran al menjador de l’Escola del Pla.

DOCUMENTACIÓ
* El dia de la matrícula caldrà portar còpies (no es faran fotocòpies) de:

- Fotocòpia del DNI del tutor que farà la matrícula
- Fotocòpia del DNI del nen
- Preinscripció amb autoritzacions signades
- Còpia targeta sanitària del participant
- Fotocòpia llibre de vacunes
- Informe mèdic, si cal, d'intoleràncies o al·lèrgies
- Informe, si cal, de la diversitat funcional del menor
- Còpia, si cal, carnet família nombrosa o monoparental
- Certificat oficial acreditatiu, si cal, de discapacitat del menor igual o superior al 33%
- Documentació necessària, si cal, per acreditar les rendes de la unitat familiar en el cas de  
    sol·licitar bonificacions

Les preinscripcions d’infants o joves amb necessitats educatives especials només es poden fer 
presencialment.

CONDICIONS 
 No es retornarà l’import en concepte de matrícula en les baixes  i canvis de modalitat NO JUSTIFICAT.
  Es consideraran baixes  i canvis justificats:
   · Malaltia de l’infant o jove amb justificant del metge
   · Canvis d’horaris laborals després de fer la inscripció, amb justificant de l’empresa
   · Altres motius que l’Ajuntament pugui considerar justificables

 Prèvia comunicació, l’Ajuntament es reserva la possibilitat de suspendre els torns o les modalitats
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