
FAQS CASAL I COLÒNIES JOVES  

 

1. Edat dels joves per a inscriure-s’hi? 

Joves que el curs escolar 2021-2022 han cursat 5è o 6è de primària o 1er o 2on d’ESO. Pels que 

han cursat 3er d’ESO també s’hi poden inscriure-s’hi si hi volen participar.  

Per anys, són joves nascuts entre els anys 2007 i 2011.  

 

2. Període de Casal Jove i Colònies Joves? 

 

• S1. Setmana del 27 de Juny al 1 de Juliol. CASAL JOVE. 

• S2. Setmana del 4 al 8 de Juliol. COLÒNIES JOVES. 

• S3. Setmana del 11 al 15 de Juliol. CASAL JOVE. 

• S4. Setmana del 18 al 22 de Juliol. CASAL JOVE. 

• S5. Setmana del 25 al 29 de Juliol. CASAL JOVE. 

 

3. Què inclou el preu de les Colònies Joves? 

El preu de les colònies joves de la setmana S3 (casa de colònies pensió completa, samarreta 

tècnica, bus d’anada i tornada i activitat parc aventura), també inclou 2 setmanes del Casal 

Jove de Llambilles:  

+ La setmana prèvia a les colònies per a crear una bona convivència. 27/06 - 01/07 

+ La setmana posterior a les colònies per a compartir totes les aventures viscudes i, a més a 

més, una activitat SORPRESA al tornar! 11/07 - 15/07 

*No està inclòs el servei de menjador de les setmanes del casal jove. 27/06 - 01/07 i 11/07 - 

15/07. Per adquirir el servei de menjador d’aquestes setmanes caldrà anar al formulari de 

tiquets menjador i comprar el tiquet setmana amb un cost de 40€ (No hi ha cap increment de 

cost respecte si es fes des de la inscripció al casal):  

 

4. Puc inscriure’m a les setmanes S1 i S3 si no vaig de colònies a la setmana S2? 

Sí. Llavors per determinar el preu del casal s’aplica la taula de preus del casal que va en funció 

del numero de setmanes.  

 

5. Com s’aplica el descompte per empadronats a Llambilles o per les Colònies Joves 

participants del Casal Jove de l’any passat? 



Per empadronats a Llambilles i participants del Casal Jove d'edicions anteriors (només en el cas 

de les Colònies) s'aplicarà un descompte. Entrant el DNI el sistema automàticament detecta 

aquests casos i aplica el descompte.  D’aquesta manera s’agilitza la feina de comprovació ja 

que es realitza de manera automàtica al fer la inscripció.  

En cas que el DNI no estigui entrat a la base de dades del Casal, llavors caldrà trucar a 

l'Ajuntament telf. 972 469 301 o via email ajuntament@llambilles.cat i se us indicarà com 

procedir.  

 

FAQS CASAL I COLÒNIES INFANTILS  

 

6. Edat dels infants per a inscriure-s’hi? 

Infants que el curs escolar 2021-2022 han cursat P3, P4, P5, 1er, 2on, 3er o 4rt de primària.  

Per anys, són infants nascuts entre els anys 2012 i 2018.  

 

7. Període de Casal Jove i Colònies Joves? 

 

• S1. Setmana del 27 de Juny al 1 de Juliol. CASAL INFANTIL. 

• S2. Setmana del 4 al 8 de Juliol. CASAL INFANTIL. 

• S3. Setmana del 11 al 15 de Juliol. COLÒNIES INFANTILS (3 DIES) + 2 DIES DE CASAL 

INFANTIL. 

• S4. Setmana del 18 al 22 de Juliol. CASAL INFANTIL. 

• S5. Setmana del 25 al 29 de Juliol. CASAL INFANTIL. 

 

8. Què inclou el preu de les Colònies Infantils? 

La setmana de colònies (dilluns 11, dimarts 12, dimecres 13) S3 inclou bus d'anada, bus de 

tornada, pensió completa, activitats, samarreta tècnica i dos dies de casal al pavelló de 

Llambilles sense servei de menjador inclòs (dijous 14 i divendres 15). 

Per adquirir el servei de menjador del  dijous 14 i divendres 15 juliol caldrà anar al formulari de 

tiquets menjador i comprar dos tiquets puntuals de menjadors per aquests dos dies a un preu 

de 9€ cada un. 

9. Puc inscriure’m a les setmanes S3 si no vaig de colònies? 

NO. Durant les colònies no hi ha servei de casal donat que el pavelló estarà encarat ocupat 

pels muntatges i desmuntatges del Llambitast de la Festa Major. I els dos dies restants de la 

setmana que sí que hi haurà casal infantil; però la normativa actual no contempla inscripcions 

en dies puntuals al servei de casal.  

 

10. Com s’aplica el descompte per empadronats a Llambilles? 
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Per empadronats a Llambilles s'aplicarà un descompte. Entrant el DNI el sistema 

automàticament detecta aquests casos i aplica el descompte.  D’aquesta manera s’agilitza la 

feina de comprovació ja que es realitza de manera automàtica al fer la inscripció.  

En cas que el DNI no estigui entrat a la base de dades del Casal, llavors caldrà trucar a 

l'Ajuntament telf. 972 469 301 o via email ajuntament@llambilles.cat i se us indicarà com 

procedir.  
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