
CASAL  
D’ESTIU 
2022

Organitza:
Col·labora:

DEL 27 DE JUNY AL 29 DE JULIOL

A L’ESCOLA D’AVINYONET DEL PENEDÈS 



INFORMACIÓ CASAL D’ESTIU 2022
En el context d’excepcionalitat actual la oferta d’activitats i serveis del Casal d’estiu 2022  
es farà sempre i quan les autoritats oficials ho permetin i està subjecte a possibles canvis. 

El casal d’estiu va dirigit a infants de 3 a 12 anys (que hagin fet P3 i fins a 6è). Per als joves a partir  
de 1er d’ESO tenim l’estiu jove, més informació al 938 970 000.

Els preus de les columnes, A: preu dels serveis / B: preu amb un 5% de bonificació per les famílies  
empadronades al municipi. Les places són limitades i tenen preferència els infants empadronats al municipi.  
Al inscriure dos o més germans al casal sencer, s’aplica un descompte del 20% al o als germans més petits.

Per més informació:   
casalestiuavinyonet@gmail.com / 93 897 00 00

Cal enviar la preinscripció abans del dimecres dia 15 de juny a través del  
formulari que trobareu en aquest enllaç https://www.avinyonet.org/joventut

La reunió informativa del casal d’estiu és el 2 de juny a les 19:00h a través de la  
plataforma Zoom. 

Abans del 23 de juny també cal haver enviat per mail el comprovant de pagament  
del casal, la fotocòpia de la targeta sanitària del vostre fill/a, a més de la fotocòpia  
del carnet de vacunes i les autoritzacions corresponents. Aquests documents  
seran necessaris per tal de confirmar la inscripció i imprescindibles per poder  
començar l’activitat del Casal d’Estiu. 

  

Cal realitzar el pagament del casal a un dels següents números de compte: 

La Caixa: ES56 2100 3579 15 25000 00316          
Banc Sabadell: ES84 0081 1712 90 00010 11605

Per formalitzar la inscripció al casal:

Organitza:
Col·labora:

HORARI CASAL  
9 a 13:30h

MENJADOR 
13:30 a 15:30h

ACOLLIDA
7:45 a 9h

A B A B A B

Del 27 de juny a l’1 de juliol 42,00€ 40,00€ 38,00€ 36,10€ 10,50€ 10,00€

Del 4 al 8 de juliol 42,00€ 40,00€ 38,00€ 36,10€ 10,50€ 10,00€

Del 11 al 15 juliol 42,00€ 40,00€ 38,00€ 36,10€ 10,50€ 10,00€

Del 18 al 22 juliol 42,00€ 40,00€ 38,00€ 36,10€ 10,50€ 10,00€

Del 25 al 29 juliol. Setmana de colònies                             GRANS (5 dies) 147€ / 140€            PETITS (3 dies ) 88€ / 84€

dll. 25 i dm. 26 (Casal petits) 21,00€ 20,00€ 16,80€ 16€ 8,40€ 8€

Preu per dia esporàdic - - 9,45€ 9,00€ 4,20€ 4,00€

Preus per setmanes


