
PREINSCRIPCIÓ ONLINE:del 16 al 20 de maig

MATINS DE JOCS I ESPORTS (anys 2010 a 2018)
CASALET D'ESTIU (anys 2019 a 2020)
ESTADES ESPORTIVES (anys 2010 a 2015)
CURSET DE NATACIÓ (anys 2013 a 2018)

Organitza:
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Gestiona:

Més informació a 

www.caldesdemalavella.cat



Adreçat a infants nascuts entre el 
2010 i 2015

Zona Esportiva Municipal

Del 27 de juny al 29 de juliol

Places limitades

HI TROBAREU:
Jocs i formes jugades dels esports, 
circuits d'habilitats motrius, activitats 

aquàtiques, piscina recreativa, 
iniciació escalada, sortida setmanal 
en bicicleta*, 3 sortides o activitats 

amb cost addicional
i MOLT MÉS!

*És imprescindible tenir bicicleta
i saber-hi anar.

SERVEIS: Acollida matinal, servei de menjador i tardes.

Adreçat a infants nascuts entre el
2010 i 2018

Escola La Benaula (Juliol)

Del 27 de juny al 31 d'agost

Places limitades

HI TROBAREU:
Tallers i activitats de psicomotricitat fina, 

danses i representacions teatrals, 
coneixement sobre antigues 

civilitzacions , piscina o remullades 
diàries, gimcanes o sortides pel poble, 

una sortida amb cost addicional
 i MOLT MÉS!

SERVEIS: Servei de menjador (tot l'estiu) i acollida de matins 
i tardes (juny i juliol)



Adreçat a infants nascuts entre el 
2019 I 2020

Llar d'Infants Ninots

Del 18 de juliol al 31 d'agost

Places limitades

HI TROBAREU:
Jocs adaptats, tallers 

d'experimentació sensorial, motriu 
i de creació, sortides a l'entorn i 

activitats de remullada.

SERVEIS: Acollida matinal (juliol) i servei
de menjador

Adreçat a infants nascuts entre el
2013 I 2018

Piscina Municipal

Del 4 al 29 de juliol

Places limitades
GRUPS EDAT:

Grup U18.- Infants nascuts l’any 2018. Dilluns, 
dimecres i divendres de 15.30 a 16.10 h

Grup U17-. Infants nascuts l’any 2017. Dilluns, 
dimecres i divendres de 16.15 a 16.55 h 
Grup U16.- Infants nascuts l’any 2016. 

Dimarts i dijous de 16.20 a 17.20 h 
Grup U15.- Infants nascuts l’any 2015. 

Dimarts i dijous de 15.15 a 16.15 h
Grup U13-14.- Infants nascuts els anys 2013 i 

2014. Dimarts i dijous de
15.15 a 16.15 h 

 
 

22 €



    PLACES LIMITADES
Cada modalitat i cada torn. té places limitades. En cas d'haver-hi, més sol·licituds que places ofertades,
aquestes s'assignaran seguint un procediment preestablert que trobareu al web municipal
(www.caldesdemalavella.cat).

Mes / Modalitat
ACOLLIDA
(8h a 9h)

MATÍ
(9h a 13h)

MATÍ + DINAR
(9h a 15h)

TOT EL DIA
(9h a 17h)

1 MES
(JULIOL o AGOST)

42€ 170,40€ 346,80€ 421,20€

JUNY i JULIOL 50,40€ 204,48€ 416,16€ 505,44€

SETMANA 10,50€ 42,60€ 86,70€ 105,30€

 Realitzar la preinscripció del 16 al 20 de maig de forma telemàtica:
Accedint al formulari en línia mitjançant el QR del cartell o amb l'enllaç que trobareu a la pàgina
web municipal: www.caldesdemalavella.cat
A l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OAC) de l'Ajuntament de Caldes hi haurà a disposició del
públic 2 ordinadors en cas necessari. No es validaran, en cap cas, les preinscripcions fetes a mà i
que no s'hagin registrat mitjançant el formulari on-line

 Comunicació de l'assignació de plaça als interessats el dia 23 de maig.
 Formalitzar la inscripció del 23 al 31 de maig.

En cas de rebre resposta afirmativa a la pre-inscripció, podreu formalitzar la inscripció retornant la
documentació sol·licitada i el resguard de pagament fins al 31 de maig per correu electrònic a
eem@caldesdemalavella.cat

1.

2.
3.

    REUNIONS INFORMATIVES
Prèvia a inscripcions: Dijous 12 de maig a les 19 h (Casalet Llar); a les 19:45h (Matins de Jocs i Estades
Esportives). Lloc: Aula del pavelló
Prèvia a l'inici dels casals: Dimarts 21 de juny a les 19 h (Matins de Jocs); a les 19.45 h (Estades Esportives).
Lloc: Aula del pavelló.  Dijous 14 de juliol a les 19 h (Casalet Llar) Via telemàtica 

    INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES DE SUPORT ESPECÍFIC
L'admissió d'infants amb NESE estarà condicionada a la valoració dels professionals de la Regidoria
d'Esports i Serveis Socials de l'Ajuntament de Caldes de Malavella.
El programa d'inclusió social inclou fins a un màxim de 2 vetlladors en franja horària de les 9 a les 13 h, i a
l'activitat de Matins de Jocs.

PREUS: Consultar els descomptes per a germans a www.caldesdemalavella.cat
Per ajuts socials contactar amb serveis socials del 23/05 al 06/06 - tlf. 972.47.04.04 -


