
Casal LUDIC ESPORTIU 2021 - EL PLA DEL PENEDES - del 28/6 al 30/7

5 SETMANES DE CASAL

A  L T    P E N E D È S

CO
NSELL  ESPORTIU

CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS
Avd Catalunya 14
08720 Vilafranca del Penedès
93 817 37 36
jespe@jespe.org
www.jespe.org

COL·LABORACIÓ:

DATES, HORES I SERVEIS

El casal d’estiu s’iniciarà el 28 de juny i finalitzarà el 30 de 
juliol. Es durà a terme de les 9 a les 13 hores. Les famílies 
interessades poden inscriure el seu fill/a a acollida matinal (8 
a 9h) i/o a acollida de migdia amb dinar de carmanyola (13 
a 15h).

EDATS I LLOC

Per a nens i nenes de 3 a 12 anys (que hagin cursat de P3 a 
6è de primària). Al poliesportiu municipal. 

Caldrà portar mascareta cada 
dia per aquells casos en què no 
es puguin mantenir les distàncies 

de seguretat.

REUNIÓ INFORMATIVA 
DIVENDRES 28 DE MAIG 
A LES 19H AL NOU ESPAI 
DEDICAT A SALA D’ESTUDI 
DEL CENTRE CÍVIC

EL PLA DEL PENEDES 2021

Torna el Casal d’Estiu del Pla del Penedès! Aquest 
any acompanyat de SuperXarel·la, una superheroïna 
sortida de la sèrie de còmics del Consell Esportiu de 
l’Alt Penedès i que de ben segur necessitarà l’ajuda 
dels nens i nenes del casal d’estiu en les seves 
aventures.  

Diversió assegurada a totes les activitats, tallers, jocs, 
esports, gimcanes, jocs d’aigua i excursions que 
organitzem per a vosaltres.

INSCRIPCIONS I DOCUMENTACIo

Període d’inscripcions: Del 25 de maig al 18 de juny. 

Per fer la inscripció heu d’accedir a través del següent 
enllaç o a través del QR i adjuntar els  documents 
que es detallen: https://www.jespe.org/activitats/
inscripcio/casal-el-pla

• Fotocòpia de la targeta sanitària (CATSALUT).

• Carnet de vacunes actualitzat. - 
Recomanem, no obligatori.

• Justificant de pagament.

PREUS

L’Ajuntament aplica un descompte de 5€ per setmana a tots 
els participants al casal d’estiu. Aquests són els preus amb el 
descompte aplicat:

Preu per setmana de casal d’estiu: 45€

Preu per les 5 setmanes de casal d’estiu: 200€

A més, l’AMPA de l’Escola Sants Abdó i Senén, aplica també 
un descompte de 5€ a totes les famílies associades. Aquests 
són els preus amb el descompte aplicat:

Preu per setmana de casal d’estiu: 40€

Preu per les 5 setmanes de casal d’estiu: 175€

El preu no inclou les activitats extraordinàries (excursions) del 
programa d’activitats. Aquestes es pagaran prèviament a ser 
realitzades un cop iniciat el casal d’estiu. Tindreu informació més 
detallada en la reunió informativa.

Preu per setmana d’acollida matinal: 10€

Preu per setmana d’acollida de migdies (carmanyola): 20€

Per a més informació sobre el casal 
JESPE@JESPE.ORG o al 938 173 736.

El casal d’estiu ha de ser un espai segur per als vostres 
fills/es segons la normativa covid-19.
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