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Gaudeix del mar d’activitats

que t’ofereix aquest estiu!
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Estiu Genial 2019!
tot un món a les nostres mans

L’Estiu Genial
és el casal d’estiu
municipal
d’Arenys de Mar.

Aquest gran casal
s’organitza en casals
temàtics per a que
cada infant pugui realitzar
unes activitats més
adequades als seus
gustos i preferències.
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A Arenys de Mar,
Estius Genials!
Aquest any celebrem 12 anys del Casal d’Estiu
GENIAL!! I després dels èxits dels darrers anys, un
any més la Regidoria d’Infància i Joventut aposta
per un casal ple d’activitats extraordinàries i adreçat,
com sempre, pels infants i joves.
El Casal d’UN ESTIU GENIAL d’Arenys de Mar
tornarà a ser tot un èxit i així, durant tot el mes de
juliol, la darrera setmana d’agost i la primera de
setembre, els infants i joves de casa podran gaudir
de les seves vacances amb nombroses activitats i
experiències, a través de tallers, música, excursions
i sobretot molta diversió. Trobaran un lloc on
relacionar-se i divertir-se amb els seus companys i
companyes, on fer nous amics i amigues i on també
podran aprendre coses noves d’una manera lúdica
i divertida per poder gaudir d’un bon estiu!
És per tant, que serà un Estiu ple d’aventures i la
millor manera de gaudir-lo serà en el Casal
Municipal de la Vila!
Com sempre, i un any més, l’Estiu serà GENIAL!

Carles Sala Parra
Regidor d’Infància i Joventut
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Participants: Infants de 2 a 3 anys, nascuts el
2016
Lloc: Escola Joan Maragall
Horari: De 9h a 13h
Quinzenes: 3ª quinzena del 26 d’agost al 6 de
setembre
Places: 15 infants per a la quinzena
Preu: 65€/quinzena

Som conscients que aquests infants reuneixen
unes característiques evolutives que fan
necessari el disseny d’un projecte i activitats
encaminades a fomentar el procés de
socialització, comunicació i llenguatge,
manipulació i motricitat d’aquests.

El tipus d’activitats que es treballaran al llarg del
casal tindran a veure amb l’experimentació, jocs
d’aigua, psicomotricitat i relació entre iguals.

Casal Xic
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Participants: Infants de 3 a 6 anys, nascuts el
2013, 2014 i 2015
Lloc: Escola Joan Maragall
Horari: De 9h a 13h
Quinzenes:
- 1ª quinzena del 1 al 12 de juliol (dia 9 festiu. No
hi ha casal)
- 2ª quinzena del 15 al 26 de juliol
Places: 60 infants per a cada quinzena
Preu: 65€/quinzena

Els infants viatjaran pels cinc continents per
ajudar en Simón Miramón a trobar els objectes
robats pel Jádit el Bandit.

Aquest viatge permetrà a aquests infants gaudir
de la descoberta del món de manera senzilla
mitjançant la combinació d’activitats pre-
esportives, les de joc dirigit com les gimcanes i
jocs gegants, tallers i manualitats, entre d’altres.

Casal Baldufes
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Participants: de 6 a 11 anys, nascuts de l’any
2010 al 2012
Lloc: Escola Joan Maragall
Horari: De 9h a 13h
Quinzenes:
- 1ª quinzena del 1 al 12 de juliol (dia 9 festiu. No
hi ha casal)
- 2ª quinzena del 15 al 26 de juliol
Places: 20 infants per a cada quinzena
Preu: 65€/quinzena

Deixa anar la teva imaginació i creativitat i
endinsat dins el casal on les teves mans sempre
estaran recreant coses excepcionals i increïbles.
Expressa tot allò que portes a l’interior a través
de l’escultura, la pintura, la música i la dansa.

Casal Creart
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Participants: de 6 a 11 anys, nascuts de l’any
2009 al 2012
Lloc: Escola Joan Maragall
Horari: De 9h a 13h
Quinzenes:
- 1ª quinzena del 1 al 12 de juliol (dia 9 festiu. No
hi ha casal)
- 2ª quinzena del 15 al 26 de juliol
Places: 20 infants per a cada quinzena
Preu: 65€/quinzena

L’esport és una font de diversió, aprenentatge,
salut, experimentació, emoció… Des del casal
serà pràcticament impossible no trobar un esport
que no s’adapti als gustos, capacitats i habilitats
de cada un dels infants. A més, si teniu nens i
nenes curiosos, en aquest casal a part de
practicar esports clàssics com el futbol, el
bàsquet… també practicaran esports més
minoritaris com el voleibol i el bàdminton.

Casal belluga’t
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Participants: de 6 a 11 anys, nascuts de l’any
2009 al 2012
Lloc: Escola Joan Maragall
Horari: De 9h a 13h
Quinzenes:
- 1ª quinzena del 1 al 12 de juliol (dia 9 festiu. No
hi ha casal)
- 2ª quinzena del 15 al 26 de juliol
Places: 20 infants per a cada quinzena
Preu: 65€/quinzena

Si el vostre fill o filla té habilitats culinàries, aquest
és el casal ideal on els infants donaran salts pel
món amb la finalitat de conèixer aquells plats més
peculiars i típics dels diferents continents.

El Casal combinarà a la perfecció diferents jocs,
estones a la platja per refrescar-nos i amb tallers
de cuina per crear autèntics mini-cuiners.

Casal  Cullera

Ca
sa

ls
 d

’e
st

iu



9

Ca
sa

ls
 d

’e
st

iu

Participants: de 12 a 14 anys, nascuts de l’any
2006 al 2008
Lloc: Escola Joan Maragall
Horari: De 9h a 13h
Quinzenes:
- 1ª quinzena del 1 al 12 de juliol (dia 9 festiu. No
hi ha casal)
- 2ª quinzena del 15 al 26 de juliol
Places: 20 infants per a cada quinzena
Preu: 65€/quinzena

Els i les joves s’activaran al món amb un viatge
que els permetrà la descoberta del món de
manera activa, crítica i divertida. Per a fer-ho, el
casal combinarà activitats pròpies de coneixença
i sensibilització, amb activitats lúdiques i pròpies
del lleure. Hi haurà espais propis del lleure i
espais d’implicació, així com espais de treball
de petits projectes que es desenvoluparan en
l’àmbit del casal.

Casal  Joves
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Participants: Infants nascuts del 2015 al 2007
Lloc: Edifici Xifré i Escola Joan Maragall
Horari: De 9h a 13h
3a Quinzena:  del 26 d’agost al 6 de setembre
Places: 50 infants
Preu: 65€/quinzena

Acabem l’estiu amb un munt d’activitats
divertides i compartides! S’acaba l’estiu però no
per això la gresca i les activitats d’aigua, les
sortides, activitats esportives, tallers de pintura...
Jocs i xerinola per dir adéu a un estiu Genial!

Casal d’Estiu
3a Quinzena
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Els serveis d’acollida són un recurs per aquelles
famílies que per motius personals i/o laborals els hi és
impossible portar els infants al casal a les nou del matí
o bé recollir-los al migdia o a la tarda.
Durant les acollides, els nens i nenes passaran una
estona agradable fent joc lliure. A l’acollida del matí,
també tindran temps per esmorzar tranquil·lament.
Aquest servei es pot utilitzar de forma permanent (durant
tota la quinzena) o també en dies esporàdics. Cal
esmentar que aquest servei s’oferirà només si hi ha un
mínim d’infants inscrits.

Les diferents modalitats són:

      Acollida                                          Quinzena           Dia esporàdic

De 7:45h a 9:00h 30€   3,5€
De 7:45h a 9h i de 13h a 14h 45€  5€
De 7:45h a 9h i de 15h a 16h 45€  5€
De 13h a 14h 25€  3€
De 15h a 16h 25€  3€

Lloc: Escola Joan Maragall

Quinzenes:
1a quinzena del 1 al 12 de juliol (dia 9 festiu. No hi ha
casal)
2a quinzena del 15 al 26 de juliol
3a quinzena del 26 d’agost al 6 de setembre

Servei d’acollida
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Dia: Diumenge 8 de setembre · Horari: A partir de les 6
de la tarda. Lloc: a concretar

En el servei de menjador es combinaran dues
modalitats, el servei de carmanyola i el servei de
càtering. Poden fer ús d’aquest servei tots els
participants del casal i es pot utilitzar de forma
permanent (durant tota la quinzena) o bé  en dies
esporàdics. Aquest servei d’oferirà si hi ha un mínim
de 10 nens inscrits.

Opció de menjador de carmanyola
En la modalitat de carmanyola els infants portaran el
dinar de casa i els monitors i monitores l’escalfaran a
l’hora de dinar, si és necessari. Aquesta modalitat
permet als infants menjar al seu gust i és un estalvi
econòmic per a la famílies.

Preus: 30€ per quinzena i 3,5€ per dia esporàdic.

Opció de menjador de càtering
Ofereix un menú equilibrat i variat, cuinat per una empresa
del sector.
Preu: 70€ per quinzena i 7,5€ per dia esporàdic.
Lloc: Escola Joan Maragall

Quinzenes:
1a quinzena del 1 al 12 de juliol (dia 9 festiu. No hi ha
casal)
2a quinzena del 15 al 26 de juliol
3a quinzena del 26 d’agost al 6 de setembre

Servei  de menjador
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Inscripcions
Del 3 de juny al 7 de juny podeu omplir el formulari a la pàgina web de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar www.arenysdemar.cat i dins del mateix
període caldrà fer una instància a l´Ajuntament d´Arenys de Mar, a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (Riera Bisbe Pol, 8. Planta baixa), tan sigui presencial,
de 8:30 a les 14h, i dijous a la tarda només amb cita prèvia o per instància
telemàtica (per la qual necessitareu firma electrònica).
Més avall es detalla com obtenir la firma digital. També es podrà adjuntar la
documentació necessària via instància telemàtica a través del portal de
tràmits i gestions de l’Ajuntament d’Arenys de Mar. S’acceptaran aquelles
instàncies telemàtiques entrades entre el dilluns 3 de juny a les 00:00 fins
al divendres 7 de juny a les 14.00h.
Per qui tingui necessitat de suport informàtic la Regidoria de Joventut es
posa a disposició de la ciutadania alguns ordinadors per poder realitzar les
inscripcions durant la setmana d’inscripcions en horari de 11:00 a 14:00.
Per obtenir firma digital: cal que entreu a la web https://www.idcat.cat/
idcat/ciutada/solicitud_inici.do, ompliu les dades que us demanen
i anar a l´OAC, amb cita prèvia, per validar la firma amb el vostre DNI i una
fotocòpia del mateix.

Assignació i confirmació de places: La confirmació de les places al
casal d’estiu municipal es farà via correu electrònic. És aquest correu de
confirmació el que donarà per adjudicada la plaça de l’infant. L’Ajuntament
no pot garantir que la plaça que s’atorgui respongui a la petició inicial del
formulari d’inscripció.

Per tal de formalitzar la inscripció es demana que s´aporti:
- El formulari el trobareu al web de l’Ajuntament (la mateixa setmana)
- El DNI del pare/mare/tutor legal
- Fotocòpia de la targeta sanitària del o de la participant
- I el resguard de pagament al compte bancari que s´indica en el mateix
formulari.
- Fotocòpia del document acreditatiu del descompte (família
monoparental o família nombrosa)
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Inscripcions: Del 3 de juny al 7 de juny
Reunió de pares: 13 de juny a les 18:30h al CC Calisay
Els infants amb NEE justificades podran optar a la figura del vetllador
prèvia valoració aportant informe diagnòstic i resolució de
discapacitat. La comunicació dels beneficiaris es farà prèvia a l’inici
del Casal. Places limitades.

Més informació a la Regidoria d’Infància i Joventut:
CC Calisay: joventut@arenysdemar.cat · 93 795 95 02

X i c s
B a l d u f e s
C r e a r t
B e l l u g a ’ t
C u l l e r a
Casal Joves
3a Quinzena
M e n j a d o r
A c o l l i d a

1/07 al 12/07
1a quinzena

15/07 al 26/07
2a quinzena

Del 26/08 al 06/09
3a quinzena









Taula resum
dels casals

Relació d’anys de naixement i els casals
P2 ........................... 2016
P3 ........................... 2015
P4 ........................... 2014
P5 ........................... 2013
1r ............................ 2012

2n ........................... 2011
3r ............................ 2010
4t ............................ 2009
5 è .......................... 2008
6 è .......................... 2007

1r ESO ............... 2006
2n ESO .............. 2005
3r ESO ............... 2004



Festa Final d’Estiu «2019, un Estiu Genial!»
Quan arribi el final del casal caldrà que ho celebrem amb una festa de
l’escuma i de pols de colors. La música, el ball i la gresca i xerinola no
hi faltarà.
Dia previst: Diumenge 8 de setembre
Horari: a partir de les 6 de la tarda
Lloc: a concretar
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Aclariments: L’organització es reserva el dret de modificar o anul·lar
qualsevol servei o data de les activitats per causes justificades. Així
com, anul·lar alguna de les activitats si no s’arriba al mínim de participants.

Altres informacions: A cada casal hi haurà la programació en relació al
tipus de casal on l’infant s’ha inscrit, però a més, s’afegiran activitats
extraordinàries a tots els casals esmentats, que exposem a continuació.

 Nit al casal
Els nens i nenes que ho vulguin, exceptuant el casal de 2 a 3 anys, podran gaudir
d’una nit per compartir a les instal·lacions mateixes del Casal. Soparem, cantarem,
ballarem, jugarem, observarem estels, entre moltes altres activitats. Ep! També
descansarem i dormirem.
Dia previst: Dijous 25 de juliol · Hora d’arribada: A les 7 de la tarda
Lloc: Escola Joan Maragall

 Jocs gegants
El joc és una activitat d’experimentació i socialització que, tant petits com grans,
hem de practicar. Per aquest motiu, una col·lecció de jocs gegants ens visitarà
al casal. Quan parlem de jocs gegants ens referim a les col·leccions que la
companyia de jocs Quiràlia posseeix i que estan formades per una quinzena de
jocs de fusta dimensionats, on a través del joc es treballa la psicomotricitat, el
treball en equip, la cooperació, l’equilibri, etc.
Dia previst: Dijous 11 de juliol · Hora prevista: De 9h a 13h
Lloc: Escola Joan Maragall

 Sortides de descoberta i/o refrescants
Aquesta activitat especial consistirà en descobrir l’entorn mes proper d’Arenys
de Mar a través d’excursions i sortides. També, hi ha l’opció de fer una sortida
a un parc aquàtic (pels infants a partir de 6 anys).
En relació a la sortida al parc aquàtic: Dia previst: Dimarts 18 de juliol · Hora:
De 9h a les 19h · Lloc de quedada i arribada: Escola Joan Maragall

 Ready, Set, Go!
En un món globalitzat, poder-te comunicar amb persones de diferents països i
cultures és de gran utilitat, tant a nivell professional, acadèmic i d’oci. Així doncs,
proposem que un cop per setmana, una de les activitats del dia es farà amb
anglès. L’equip de monitors/es parlarà en anglès i fomentarà l’ús d’aquesta llengua
entre els infants. Un dia l’estona d’anglès pot ser l’estona d’esmorzar, un altre dia
pot ser l’estona de joc, un altre dia la del taller...
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Altres casals i

activitats
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Organitza: Macedònia Audiovisual amb el
suport de l’Àrea d’Infància i Joventut i Ràdio
Arenys
Lloc: Espai Jove (C.C. Calisay) i Ràdio Arenys
Horari: De 9h a 13 h. Acollida matí (8-9h) i migdia
(13-14h)
Durada: del 25 de juny al 2 d’agost i setembre
(del 26 d’agost al 10 de setembre)
Places: 20-25 participants màxim.

Vine a passar un estiu diferent!! Enguany el casal
estarà dedicat al món del cinema, la ràdio, youtube
i la televisió. Sempre des d'una òptica sana i
divertida.

També farem activitats lúdiques, jocs, esports,
platja, sortides, tindrem convidats especials,
fotografia, muntatge de vídeo, manualitats,
robòtica i moltes sorpreses més que estem
preparant!

Per més informació:
www.macedoniaaudiovisual.com
macedoniaaudiovisual@gmail.com

Casal Digital
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Organitza: Club Patinatge Artístic Arenys de Mar
Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les
Creus
Durada: del 2 al 30 de juliol
Dies: dimarts i dijous
Horari: de 17h a 18.30h
Participants: a partir de 4 anys
Places: màxim 30

Inscripcions:
Lloc: Oficines del Club Patinatge Artístic Arenys de
Mar (Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus)
Dies: A partir del 7 de maig
Horari: de 19h a 22 h
Preu activitat: 40€

Per més informació:
Tel. 638 43 61 32

Aprèn a patinar
Iniciació al
patinatge artístic
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Organitza: Club Patinatge Artístic Arenys de Mar
Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les
Creus
Durada: del 25 de juny al 31 de juliol
Dies: de dilluns a divendres
Participants:  a partir de 4 anys
Places: mínim 30

Inscripcions:
Lloc: Oficines del Club Patinatge Artístic Arenys de
Mar (Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus)
Dies: Del 7 de maig al 14 de juny
Horari: de 19h a 22 h (dimarts i dijous)

Per més informació:
Tel. 638 43 61 32
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Casal Esportiu
de Patinatge
Artístic
Iniciació al patinatge artístic
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Organitza: Club Hoquei Arenys de Mar
Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les
Creus i altres instal·lacions esportives
Durada: del 24 al 29 de juny i del 30 de juny al 6 de
juliol
Dies: de diumenge a dissabte
Horari: de 9h a 19h
Places: mínim 30; màxim 60

Inscripcions:
Lloc: www.hockeyreno.com
Preu: consultar amb l’entitat

Per més informació:
www.hockeyreno.com

Tecnificació
Reno
Hoquei Patins
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Tecnificació
+ Que Futbol
Organitza: Club Futbol Arenys de Mar
Lloc: Camp Municipal d’Esports Bernat Coll
Durada: del 25 al 28 de juny i del 2 al 6 de setembre
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 8h a 13h
Participants: de 4 a 12 anys
Places: mínim 15 i màxim 48

Inscripcions:
Lloc: Oficina del Club de Futbol Arenys de Mar
(Camp Municipal d’Esports Bernat Coll)
Dies: 6, 10, 17, 22, 24 i 31 de maig
Horari: de 16.30h a 19h
Preu: consultar amb l’entitat

Per més informació:
Telèfon 647 51 19 84
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+ Que Futbol
2019
Organitza: Club Futbol Arenys de Mar
Lloc: Camp Municipal d’Esports Bernat Coll
Durada: de l’1 al 26 de juliol
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 8h a 13h
Participants: de 4 a 12 anys
Places: mínim 15 i màxim 48

Inscripcions:
Lloc: Oficina del Club de Futbol Arenys de Mar
(Camp Municipal d’Esports Bernat Coll)
Dies: 6, 10, 17, 22, 24 i 31 de maig
Horari: de 16.30h a 19h
Preu: consultar amb l’entitat

Per més informació:
Telèfon 647 51 19 84
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Campus Futbol
Sinera United
Organitza: Associació Sinera United
Lloc: Camp Municipal d’Esports Bernat Coll
Durada: de l’1 de juliol al 2 d’agost
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 9h a 13.30h
Acollida de 8h a 9h
Servei de menjador a l’Escola Sinera
Participants: de 4 a 15 anys
Places: mínim 20 i màxim 100

Inscripcions:
Lloc: Oficina de l’Associació Sinera (Camp
Municipal d’Esports Bernat Coll)
Dies: del 20 al 24 de maig
Horari: de 17h a 20h
Preu:
150€ (5 setmanes)
40€ per setmana

Per més informació:
Telèfon 650 29 44 59
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Campus Esportiu
Viu l’Estiu
Organitza: Associació Sinera United
Lloc: Escola Sinera
Durada: del 25 de juny al 30 d’agost
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 9h a 13.30h
Acollida de 7.45h a 9h
Servei de menjador: fins les 15h
Tardes: Fins les 17h amb mínim de places
Participants: de 3 a 16 anys
Places: mínim 20 i màxim 150

Inscripcions:
Lloc: AMPA Escola Sinera
Dies: del 20 al 24 de maig

Preu:
1 setmana 40€
Juliol (tot el mes): 200€ · 1 setmana juliol: 50€
Agost (tot el mes): 140€ · 1 setmama agpot: 35€

Per més informació:
Telèfon 650 29 44 59 i al 666 30 25 88
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Campus Lúdic
Viu l’Estiu
Organitza: Associació Sinera United
Lloc: Escola Sinera
Durada: del 25 de juny al 30 d’agost
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 9h a 13.30h
Acollida de 7.45h a 9h
Servei de menjador: fins les 15h
Tardes: Fins les 17h amb mínim de places
Participants: de P3 a 6è de Primària

Inscripcions:
Lloc: AMPA Escola Sinera
Dies: del 20 al 24 de maig

Preu:
1 setmana 40€
Juliol (tot el mes): 200€ · 1 setmana juliol: 50€
Agost (tot el mes): 140€ · 1 setmama agost: 35€

Per més informació:
Telèfon 615 62 86 31 i al 650 29 44 59
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Tecnificació de
vòlei platja
Organitza: Club Vòlei Platja Arenys
Lloc: Platja Picòrdia
Durada: juliol i agost
Dies: dilluns i dimecres / dimarts i dijous
Horari: de 16.30h a 18.30h
Participants:
De 13 a 18 anys (dilluns i dimecres)
De 7 a 12 anys (dimarts i dijous)
Places: mínim 20 i màxim 75

Inscripcions:
Lloc: Sala de reunions (Complex Esportiu Municipal
Fondo de les Creus)
Dies: 11 i 13 de juny
Horari: de 18h a 20h

Preu:
45€ un mes
80€ dos mesos

Per més informació:
Telèfon 682 87 83 10
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Campus
tecnificació vòlei
Organitza: Club Vòlei Arenys
Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les
Creus i espais esportius de la platja Picòrdia (1a platja)
Durada: del 24 de juny al 31 de juliol
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 9h a 13h
Participants: de 8 a 16 anys
Places: mínim 8 i màxim 24

Inscripcions:
Lloc: pàgina web de l’entitat i a la Oficina del Club
Voleibol Arenys (Complex Esportiu Municipal Fondo
de les Creus)
Dies: Els dimarts i dijous del 15 de maig al 20 de juny
Horari: de 18h a 21h

Preu:
Tot el mes: 200€
Per setmana: 50€

Per més informació:
Telèfon 680 73 34 05
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Campus
EstiuCamp’19
Organitza: Club Arenys Bàsquet
Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les
Creus
Durada: del 25 de juny al 22 de juliol
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 9h a 13.30h
Participants: de 6 a 16 anys
Places: mínim 10

Inscripcions:
Lloc: Oficina del Club Arenys Bàsquet (Complex
Esportiu Municipal Fondo de les Creus)
Dies: Tots els dilluns, dimecres i divendres del mes
de maig
Horari: de 18.30h a 20h

Preu:
Totes les setmanes: 150€
Una setmana: 40€
10% de descompte a germans

Per més informació:
Telèfon 687 80 10 13
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Campus Esportiu
Estiu 2019
Organitza: UEsports Arenys de Mar
Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus
Durada: 1r torn: del 25 al 28 de juny / 2n torn: de l’1 al 12
de juliol / 3r torn: del 15 al 31 de juliol / 4t torn: del 2 al
10 de setembre
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 8h a 17h
Participants: de 3 a 15 anys (nascuts entre el 2015 i el 2004

Inscripcions:
Lloc: Recepció Uesports del Complex Esportiu Munici-
pal Fondo de les Creus
Dies: del 2 de maig al 16 de juny
Horari: Obertura de la instal·lació

Preus
  1r torn 2n torn 3r torn 4t torn

Matí de 9h a 13h   41,60€    97,10€ 126,25€ 68,20€
Matí + dinar de 9h a 15h   69,60€ 173,45€ 225,50€
Tot el dia de 9 a 17h (dinar inclòs)     77,70€ 194,15€ 186,80€

Permanències 8-9h (un torn): 12,90€. Permanències 8-9h (un dia): 2€. Dinar
13-15h (un dia): 10,45€.
10% increment de preu per a no residents a Arenys de Mar. 10% de
descompte presentant el carnet de família nombrosa. 5% de descompte
addicional per cada germà. Descomptes no acumulables.

Per més informació:  Telèfon 93 792 42 24
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Cursos intensius
de natació
Organitza: UEsports Arenys de Mar
Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus
Durada: del 25 al 26 de juliol (ambdós inclosos)
Dies: de dilluns a divendres
Horaris:
Dimarts i/o dijous a les 11.30h: Nadons (de 4 mesos fins nascuts 2018
Dilluns i/o divendres a les 16.30: Nadons (de 4 mesos fins nascuts 2018)
Dilluns, dimecres i divendres 17.30h: Minis (nascuts 2017)
Dimarts, dijous i divendres 17.30 o 18.30: Petits i infantil (nascuts 2006-16)
De dilluns a divendres 17.30 o 18.30h: Petits i infantil (nascuts 2006-16)
Dimarts i dijous 19.15h: Adults Joves (a partir de 2006)
Participants: a partir de 4 mesos
Places: 6 per grup. Places limitades
Inscripcions:
Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus
Dies: del 2 de maig al 16 de juny
Horari: Obertura de la instal·lació

Preus
Abonats: Nadons (1 dia): 13,60€. Nadons (2 dies): 20,50€. Minis (3 dies):
38,50€. Petits (3 dies): 38,50€. Petits (5 dies): 64,20€. Infantils (3 dies):
46,50€. Infantils (5 dies): 77,50€. Joves i Adults (2 dies): 31,00€.
No abonats: Nadons (1 dia): 26,95€. Nadons (2 dies): 40,95€. Minis (3
dies): 77,75€. Petits (3 dies): 77,75€. Petits (5 dies): 129,55€. Infantils (3
dies): 93,75€. Infantils (5 dies): 156,25€. Joves i Adults (2 dies): 62,50€.
Per més informació: Telèfon 93 792 42 24
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