
Els requisits per participar al Casal 

d’Estiu 2020 són: 

 

• Absència de malaltia i de simpto-
matologia compatible amb la CO-
VID-19 (febre, tos, dificultat respi-
ratòria, malestar, diarrea...) o amb 
qualsevol altre quadre infecciós. 

 
• No convivents o contacte estret 

amb positiu confirmat o simpto-
matologia compatible en els 14 
dies anteriors. 

 
• Calendari de vacunes actualitzat 

(exceptuant vacunacions posposa-
des durant el període de confina-
ment). Requisit indispensable per 
a la inscripció. 

 
• Els infants amb patologies prèvies 

de base caldrà que siguin valorats 
pels serveis mèdics de manera 
individual la idoneïtat de participar 
en determinats tipus d’activitats, 
donat que són població de major 
risc enfront a la COVID-19. 

 
• El tutor/a legal de l’infant junta-

ment amb la fulla d’inscripció hau-
rà de signar una declaració res-
ponsable, a més del permís previst 
al Decret 267/2020, que l’infant / 
adolescent reuneix els requisits de 
salut abans esmentats i de conei-
xement del context de la pandè-
mia actual i les circumstàncies i 
risc que comporta. 

INSCRIPCIONS 

Del 19 al 26 de juny 

 

Telemàticament: Enviar full d’inscripció, 

documentació degudament omplerta i justi-

ficant de la transferència per correu-e: 

ajuntament@avinyonetdepuigventos.cat 

 

Presencialment a l’Ajuntament, amb cita 

prèvia. 

 

• Full d'inscripció i documentació a 

www.avinyonetdepuigventos.cat 

• Places limitades 

• Per portar a terme l’activitat es reque-

reix un mínim de 20 inscrits 

 

*Amb els requisits i mesures sanitàries  

derivades de la crisi de la Covid-19 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ 

Per ampliar informació i en cas de dubte o 

aclariment podeu trucar a 

Associació Aram:  

Anna Busquets (Coordinadora) 

600 241 455 

   Avinyonet de Puigventós 

Casal 
d’estiu 

2020 

Per a nens i nenes de 3 a 13 anys 

 

JOCS TRADICIONALS 

 

ACTIVITATS A LA NATURA 

 

MANUALITATS I TALLERS  

 

JOCS D’AIGUA 

 

DANSA, MÚSICA, TEATRE, IOGA 

 
JOCS AMB PILOTA 

 
BICICLETADA 

 
 

 



Objectius 

Afavorir el desenvolupament integral de 

l’infant. 

Potenciar i estimular les relacions personals 

mitjançant el desenvolupament de les activitas 

en grup i la convivencia diària. 

El respecte  per a totes les persones i per al 

medi ambient. 

La tolerancia. 

La solidaritat individual i social. 

El creixement personal i social. 

Fomentar i desenvolupar valors de participació 

i cooperació. 

Apropar a  l’infant al seu entorn més 
immedidat, fent-lo coneixedor i partícip de tot 
allò que l’envolta.   

 

Preus i horaris 

 

 

 

 

S’ofereix la possibilitat de casal per quinzenes  

 

L’Ajuntament subvenciona una part de la 

quota als nens i nenes empadronats al 

municipi 

 

*Per portar a terme l’activitat es requereix un 

mínim de 20 inscrits 

Del  3 al 31 

d’agost 

  Empadronats No  

Empadronats 

HORARI  2on  

germà o + 

 

9 a 13h 120€ 115€ 160€ 

Del 1 al 31 

de juliol 

  Empadronats No  

Empadronats 

HORARI  2on  

germà o 

+ 

 

9 a 13h 120€ 115€ 160€ 

Servei de menjador 

               

     HORARI: de 13h a 15h 

          

    Menjar + monitoratge 

       6,50€ / comensal fixe 

 6,80€ / comensal eventual 

*El servei de menjador es  

realitzarà respectant sempre 

les mesures sanitàries 

derivades de la crisi de la 

Covid-19. 


