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Casal Jove de 11 a 14 anys  
Per joves de 6è. de primària i de 1r. a 2on. ESO tenint en compte el curs 2021-2021. 
 

Calendari i Horari 
• Setmana 1: 28 de juny al 2 de juliol. 

• Setmana 2: 5 al 9 de juliol. 

• Setmana 3: 12 al 16 de juliol. 

• Setmana 4: 19 al 23 de juliol. 

• Setmana 5: 26 al 30 de juliol. 

• Setmana 6: 23 al 27 d’agost. 

• Setmana 7: 30 d’agost al 3 de setembre. 

• Setmana 8: 6 al 10 de setembre. 
 

• L’horari del casal és  
de 8:30h. a 13:30h. i de 15:00h. a 17:00h. 
 

• L’horari de menjador (opcional) és  
de 13:30h. a 15:00h. 

 

 
 

Preus 
Hi ha dos serveis, el de Casal i el de Menjador. En la formalització de la inscripció s’ha d’indicar per cada 
setmana quins serveis s’escullen: Casal o Casal i Menjador.  
 
En la següent taula es mostren els preus per participant en funció de la quantitat de setmanes inscrit. Per 
a calcular el preu final s’ha de tenir en compte si s’està empadronat o no a Llambilles i, si s’escull menjador, 
caldrà sumar la quota de menjador a la del casal.  
 

Quantitat de setmanes 
inscrites 

PREU DEL CASAL 
Empadronats a Llambilles  

PREU DEL CASAL 
Tarifa general  

1 35 € 70 € 

2 60 € 120 € 

3 90 € 180 € 

4 120 € 240 € 

5 150 € 300 € 

6 162 € 324 € 

7 175 € 350 € 

8 200 € 400 € 

 
Servei de Casal on el preu per setmana varia en funció de la quantitat de setmanes inscrites del 
participant. La quota del servei de Casal inclou l’acollida matinal de 8:30h. a 9:00h, l’horari de matí de 
9:00h a 13:30h i l’horari de tarda és de 15:00h a 17:00h.  
 
Tarifa reduïda per als nens i nenes empadronats a Llambilles: S’aplica una tarifa reduïda per als nens i 
nenes empadronats a Llambilles. És l’import que ja es mostra en el preu tabulat mostrat més amunt.  
 
Servei de Menjador:  És de 35€ per setmana (7€/dia).  La quota del servei de menjador inclou l’horari de 
13:30h. a 15:00h, amb el dinar inclòs. Aquesta quota s’ha de sumar a la quota del servei de casal.   
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Condicions 
• El Casal Jove d’Estiu de Llambilles 2021 es realitzarà al Pavelló Polivalent de Llambilles i és obert 

a tots els joves de 11 a 14 anys. 
 

• Les places mínimes de participants són de 10 joves per al Casal i 5 per a Menjador. En el cas de 
no s’assoleixin les places mínimes, s’anul·larà el servei per a la setmana corresponent. Un cop 
anul·lat el servei en alguna de les setmanes inicialment ofertes (afectant l’anul·lació tant l’horari 
de matí i/o el de tarda o bé el servei de menjador) i per raó de no cobrir les places previstes, es 
retornarà el pagament efectuat.  

 

• La prestació del servei està condicionada a les mesures Covid-19 marcades pel PROCICAT, en el 
cas de qualsevol modificació informarem a les famílies. 

 

• S’estableix una inscripció inicial obligatòria. No obstant, si quedessin places lliures, es permetrà 
inscriure altres joves durant tot el període de realització del casal i fins a esgotar les places 
ofertes.  

 

• El pagament del preu per a totes les setmanes inscrites s'haurà de fer totalment abans d'iniciar-
se la prestació del servei. 

 

• En cas de causar baixa durant el casal degut a aspectes relacionats directament amb la Covid-19 
o bé per qualsevol altra baixa de salut de duració superior a una setmana, es retornarà la quota 
dels serveis no prestats. 

 

• Preu del dinar per a un dia esporàdic: 8€.  Preu del dinar per a setmana esporàdica completa: 
35€. 

 

• Les excursions estan incloses en el preu del casal per als participants inscrits en la setmana de 
l’excursió. Inclourà també el dinar per a aquells inscrits que hagin pagat el servei de menjador. Si 
el jove no està inscrit/a aquella setmana, podrà participar en l’excursió abonant un preu de 7€. 
A aquest preu caldrà afegir el del dinar de dia esporàdic per poder disposar del servei de càtering 
(al preu de 8€) o bé, si es prefereix, no abonar-lo i que el jove porti el seu dinar a la motxilla. 

 

• En cas que finalment es decideixi realitzar colònies en una setmana encara per determinar, 
s’haurà d’abonar una quota a part que ja us indicarem com pagar-la, sent la quota de 150€ pels 
empadronats a Llambilles i 200€ pels No empadronats.  
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Període de inscripció 
 

• El període de inscripció al Casal d'Estiu de Llambilles 2021 s’inicia divendres 28 de maig de 2021 
i fins al divendres 4 de juny. Posteriorment es podrà inscriure tothom que hi estigui interessat 
fins a exhaurir les places. És obligatori inscriure’s al web municipal de l’Ajuntament de Llambilles 
on cal omplir el formulari de inscripció al casal, adjuntar la informació que es demana i realitzar 
el pagament online que hi trobareu. 
 

• En el cas de la documentació que cal retornar signada pels pares/mares/tutors legals, l’original 
en paper s’entregarà el primer dia de casal que vingui el jove.  
 

• En funció de les inscripcions al Casal rebudes fins al 4 de Juny inclòs, s'ajustaran els períodes, 
horaris i places del Casal a la demanda real consignada.  
 

 
Documentació que caldrà adjuntar en la inscripció:   

• Fotocòpia Targeta Sanitària. 

• Una fotografia tipus carnet. 

• Justificació carnet vacunal al dia. En cas de no tenir-ho al dia, cal adjuntar el document de 
responsabilitat de no vacunat.  

 
Documentació que caldrà presentar a la coordinadora de casal a l’inici de cada setmana: 

• Declaració responsable dels progenitors, en la qual es farà constar que el jove no està contagiat 
o presenta símptomes per la Covid-19, així com que tampoc ho està cap membre de la unitat 
familiar. 

 
 Altres consideracions que cal tenir en compte:  

• Cal respectar les hores d’entrada i sortida dels participants al casal. 

• Cal especificar al full d’inscripció (apartat “Observacions”) qualsevol dada que cregueu que els 
monitors del casal hagin de saber del vostre fill/a, com per exemple, al·lèrgies alimentàries.  

 
Barems acceptació sol·licituds: 

• Les places, que són limitades, s’assignaran amb preferència als joves empadronats a Llambilles, 
per rigorós ordre d’inscripció mitjançant el formulari web. Les places que quedin lliures, 
s’assignaran posteriorment a joves NO empadronats a Llambilles, per rigorós ordre d’inscripció 
mitjançant el formulari web.  

 


