


BEQUES PER A ACTIVITATS 
D’ESTIU 2022

En què consta l’ajut?

Qui el pot sol.licitar?

Qui hi pot participar?

Com es pot sol.licitar?

Reduir l’import de la quota setmanal de l’activitat de lleure
(casal/campus) segons els següents criteris:
a. Tarifació social
b. Situació social familiar
c. Discapacitat de l’infant o jove sol·licitant o dels pares,
  tutors o germans

L’infant o jove que realitzarà l’activitat sempre que tingui DNI o NIE. 
Si no en té el sol·licitaran els pares o tutors (els ajuts rebuts s’han de 
declarar a Hisenda).

Els infants i joves de 3 a 18 anys empadronats a Torelló.

a. Presentant la sol·licitud a la regidoria d’Educació (C. Enric Prat de 
la Riba, 17 1r). De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
b. A través de la seu electrònica de l’Ajuntament (torello.cat)



on trobaré
la sol.licitud?

Quina documentació 
haig de presentar?

Al Torelló Jove o a la seu electrònica de l’Ajuntament (torello.cat).

1. DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar
2. Llibre de família, si no es presenten tots el DNI/NIE de la unitat familiar 
3. Certificat de discapacitat
4. En cas de custòdia compartida la sentència judicial
5. I si no autoritzo la consulta de la renda, la renda de l’any anterior.

Cal presentar una sol·licitud per a cada fill/filla.
La presentació de la sol·licitud no significa que s’ha fet la inscripció
a l’activitat sol·licitada.

PRESENTACIONS DEL
2 AL 15 DE MAIG DEL 2022

Per a més informació 
cal adreçar-se a:

Regidoria d’Educació
C. Enric Prat de la Riba, 17, 1r
Tel. 93 850 53 13
educacio@ajtorello.cat



ESCOLA D’ARTS
PLÀSTIQUES
DE TORELLÓ
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Activitats plàstiques divertides, on els nens 
i nenes aprenen i experimenten diferents 
disciplines artístiques. A través d’un projecte 
curiós, pintem, dibuixem, construïm i ideem.

INFORMACIÓ
Dates: del 27 de juny al 27 de juliol 
Horari: 9.30 a les 13 h
Edats: de 4 a 12 anys  
Preus: 167¤  

INSCRIPCIONS
Inscripcions: del 13 al 20 de maig 
Matrícula: del 24 de maig al 3 de juny
Persona de contacte: Anna, Eli o Iolanda
Correu electrònic: eap@ajtorello.cat

HO ORGANITZA 
Escola d’Arts Plàstiques de Torelló



CAMPUS/CASAL
BÀSQUET TORELLÓ

IN
FA

NT
S

Casal d’estiu per a tothom. No és necessari 
haver jugat a bàsquet. Apunta’t amb els teus 
amics o amigues i vine a divertir-te amb totes 
les activitats i jocs que organitzarem.
“Educa amb valors, educa amb esport, educa 
amb bàsquet” #SomTorelló #ValorsClub 
#3x3AcademyTorelló

INFORMACIÓ
Dates: del 27 de juny al 29 de juliol 
Horari: de les 9 a les 13 h
Edats: nascuts del 2008 al 2017 (ambdós inclosos)
Preus: Setmanes: 50¤ per setmana / Tot el campus:
5 setmanes 200¤ / Dies esporàdics: 10¤ per dia

ACTIVITATS
• Bàsquet
• Tallers de cuina saludable
• Tallers de manualitats

SORTIDES (opcionals)
• Boting Jumping Park
• Parc Aquàtic WaterWorld
• Caminada
• Sortida amb bici

INSCRIPCIONS
Del 18 d’abril al 14 de juny
En línia: https://bit.ly/CampusEstiuCBTorellóInscripció

HO ORGANITZA 
Club Bàsquet Torelló



CASAL D’ESTIU
FEDERACIÓ AMPAss
Com no podria ser d’una altra manera, aquest 
any també tindrem un estiu ple de grans 
aventures amb el casal de Federació d’AFAs de 
Torelló, que segur, no ens deixarà indiferents.
Estarà ple d’històries, reptes i emocions, tot a 
través de jocs, esports, rutes amb bicicletes, 
piscina, excursions i intentarem, també, tenir 
una nit al ras.

Aprofitarem l’estiu perquè els nens i nenes 
de diferents escoles de Torelló convisquin, 
comparteixin, descobreixin i participin de les 
moltes experiències que ofereix el casal.
Totes les activitats s’adeqüen a les necessitats 
de cada grup.

INFORMACIÓ - juny i juliol
Dates: del 27 de juny al 29 de juliol
Horari: de 9 a les 13 h i de les 15 a les 18 h. Acollida de 7.45 a les 9 h
Edats: de P3 a 2n d’ESO
Preus:
Acollida total: 60¤ / acollida, preu per setmana: 15¤
Matí, tot el casal: 190¤ / matí, preu per setmana: 45¤
Tarda, tot el casal: 130¤/ tarda, preu per setmana: 30¤
Menjador total: 161¤ / menjador, preu per setmana: 33¤
Tot el casal matí i tarda: 275¤
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INFORMACIÓ - agost i setembre
Horari:
Setmana del 22 al 26 d’agost de 9 a 13 h.
Acollida de 7.45 a les 9 h

Setmana del 28 d’agost al 2 de setembre de 9 a 13 h
i de 15 a les 18 h. Acollida de les 7.45 a les 9 h.
Servei de carmanyola

Preus:
Acollida 2a setmana: 15¤
Matí tots els dies: 80¤ / només matí preu setmanal: 45¤
Tarda 2a setmana: 30¤
Carmanyola 2a setmana: 21¤

Nota 
- Les inscripcions fora de termini tenen un recàrrec del 
10%
i estan subjectes a ràtio.
- Els serveis (casal matí, casal tardes, acollides, menjador
i carmanyoles), tant de juny i juliol com d’agost i setem-
bre, s’ofereixen sempre en funció del nombre d’inscrits.

INSCRIPCIONS
Dates: del 25 d’abril al 31 de maig 
Persona de contacte: Federació AMPAs de Torelló
Correu: 5ampastorello@gmail.com 

HO ORGANITZA 
Federació d’Associacions de Mares i Pares de Torelló



MONITOR
EDUCACIÓ EN 
EL LLEURE
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Aquest curs es dirigeix a totes aquelles 
persones que volen formar-se i adquirir les 
competències i els recursos necessaris per a 
poder exercir aquesta professió.

El curs et prepararà per intervenir de manera 
educativa en activitats d’oci infantil i juvenil. 

INFORMACIÓ
Dates: del 4 al 29 de juliol
Edats: cal tenir els 18 anys complerts en el moment
de començar el curs
Preus: 100% subvencionat

INSCRIPCIONS
Dates: a partir del 2 de maig a l’enllaç 
https://forms.gle/JVBnJj9fki1rAMEf6
Persona: Montserrat Martí 
Correu electrònic: martipm@ajtorello.cat

HO ORGANITZA 
Servei de Formació de l’Ajuntament de Torelló



CURSETS
DE NATACIÓ
INTENSIUS ESTIU
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Saber nedar és més una necessitat que una 
opció, i assolir un bon nivell de domini aquàtic 
és bàsic per a gaudir amb seguretat de les 
piscines, platges, etc.

Amb l’arribada de l’estiu a la Piscina de Torelló ens preparem per als cur-
sos intensius infantils (adreçats a alumnes de 4 mesos a 12 anys). Els me-
sos d’estiu, amb les vacances escolars i l’arribada de la calor, són un bon 
moment per a aprendre a nedar o per a millorar la tècnica de la natació. 
La natació és una pràctica esportiva saludable que aporta grans benefi-
cis als infants. Per a evitar pors i afavorir l’aprenentatge de la natació és 
aconsellable començar com més aviat millor.

INFORMACIÓ
Dates: del 4 al 29 de juliol
Edats: de 4 mesos a 12 anys   
Preus: 58¤ 
Dies: dilluns, dimecres i divendres
Horaris: consulteu a la recepció de la piscina

INSCRIPCIONS
Dates: de l’1 de maig al 12 de juny
Persona de contacte: Prajna Blasi i Nil Casals
Correu electrònic: info@lapiscinadetorello.cat

HO ORGANITZA 
La Piscina de Torelló



FITNESS JOVE 
FITNESS
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Programa esportiu destinat a tots els 
adolescents que tenen ganes de conèixer i 
practicar diferents modalitats dins del món 
del Fitness (ciclisme indoor, entrenament 
funcional, Hitt, Bodypum...) també, els 
diferents estils de la natació i esports aquàtics. 
S’englobarà tot en un ventall d’activitats 
d’esports col·lectives i individuals, així 
com d’altres disciplines esportives que es 
realitzaran en el medi natural com el pàdel. 
Dedicarem també una estona d’esbarjo a la 
piscina exterior.

INFORMACIÓ
Dates: del 27 de juny al 29 de juliol
Edats: de 13 a 16 anys    
Horari: de 10 a 13 h
Preus: 175,93¤

INSCRIPCIONS
Dates: de l’1 de maig al 12 de juny
Persona de contacte: Prajna Blasi i Nil Casals
Correu: info@lapiscinadetorello.cat

HO ORGANITZA 
La Piscina de Torelló



MINI
CAMPUS
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És una activitat destinada als més petits, 
que té com a eina de desenvolupament el 
propi cos. Els objectius són desenvolupar 
les habilitats motrius, expressives i creatives 
a partir del moviment i també les habilitats 
cognitives, comunicatives, afectives, 
conductuals i d’autonomia. La psicomotricitat, 
les activitats a la natura, els tallers sensorials 
manuals  i l’expressió corporal són els 
continguts principals que es realitzaran. Cada 
dia es realitzarà curs de natació per aprendre a 
desenvolupar-se en el medi aquàtic.

INFORMACIÓ
Dates: del 27 de juny al 29 de juliol
Edats: de 3 a 5 anys  
Horari: de 9 a 13 h. Acollida de 8 a 9 h i de 13 a 14 h
Preus: 175,93¤

INSCRIPCIONS
Dates: de l’1 de maig al 12 de juny
Persona de contacte: Prajna Blasi i Nil Casals
Correu: info@lapiscinadetorello.cat

HO ORGANITZA 
La Piscina de Torelló



MULTIESPORTS
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És una activitat adreçada a qui vol practicar 
tot tipus d’esports sense una especialització 
determinada i amb una connotació lúdica i 
recreativa. Treballarem a través del treball 
cooperatiu l’aspecte emocional, els valors que 
l’esport ens aporta, donant importància als 
sistemes de puntuació per valors. Portarem les 
habilitats esportives a un altre nivell a través 
de la barreja d’esports convencionals i amb la 
pràctica d’esports alternatius minoritaris que 
farà que hagin de readaptar les seves habilitats 
als reptes que els hi proposem, donar a conèixer 
i viure l’esport adaptat i esports de natura i 
aventura. A més, gaudiran de la piscina i d’una 
sortida estrella setmanal. Cada dia es realitzarà 
curs de natació de tecnificació d’estil.

INFORMACIÓ
Dates: del 27 de juny al 29 de juliol
Edats: de 6 a 12 anys  
Horari: de 9 a 13 h. Acollida de 8 a 9 h i de 13 a 14 h    
Preus: 175.93¤

INSCRIPCIONS
Dates: de l’1 de maig al 12 de juny
Persona de contacte: Prajna Blasi i Nil Casals
Correu: info@lapiscinadetorello.cat

HO ORGANITZA 
La Piscina de Torelló



NATACIÓ
ARTÍSTICA
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Activitat adreçada a tots aquells infants i 
joves que els agradi el món aquàtic i ballar 
dins la piscina. Aprendran els diferents passos 
i elaboraran una coreografia grupal així com 
la seva pròpia uniformitat, pentinats.... El 
campus es complementa també amb tècnica 
de natació, tallers diversos de creativitat, 
expressió corporal i manualitats. Cada setmana 
hi haurà una activitat estrella i, com no, 
l’exhibició final de temporada.

INFORMACIÓ
Dates: del 27 de juny al 29 de juliol
Edats: de 6 a 12 anys
Horari: de 9 a 13 h. Acollida de 8 a 9 h i de 13 a 14 h  
Preus: 185,93¤

INSCRIPCIONS
Dates: de l’1 de maig al 12 de juny
Persona de contacte: Ariadna Recio
Correu: info@lapiscinadetorello.cat

HO ORGANITZA 
La Piscina de Torelló



ACTIVITATS 
D’AGOST AL CLUB 
TENNIS TORELLÓ
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Activitat esportiva amb tennis, pàdel, natació i 
altres esports, tallers, jocs diversos... i educativa, 
amb repàs escolar i anglès. Totes les activitats 
es faran al Club Tennis, excepte algunes 
activitats especials dels divendres. Hi haurà 
servei de menjador de les 13 a les 15 h.

INFORMACIÓ
Horari: de 9 a 13 h. Servei d’acollida de 8 a 9 h
Dates: del 2 d’agost al 2 de setembre
Edats: de 3 (fet P3) a 14 anys 
Preus: Socis 46¤ per setmana / No socis 55¤ per setmana
Acollida: 3¤ / Menjador: 8¤ 
Descomptes: 10% al segon germà / 10% família nombrosa

INSCRIPCIONS
Dates: del 16 de maig al 17 de juliol 
On: www.tennistorello.cat 
Persona de contacte: Joan Sadurní 
Correu: tennistorello@gmail.com

HO ORGANITZA 
Club Tennis Torelló 



TORNEIG NITS 
D’ESTIU DE 
PÀDEL
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Campionat de pàdel que es jugarà als vespres, 
de les 9h a 11h de la nit. Hi haurà competició 
femenina i masculina. Es poden fer equips de 
tres persones, de les quals en cada partit en 
podran jugar dues o fer-los directament de 
dues persones. Hi haurà una primera fase de 
lliga i una altra eliminatòria. Es faran categories 
segons el nivell.

INFORMACIÓ
Dates: del 27 de juny al 27 de juliol
Edats: a partir de 14 anys

INSCRIPCIONS
Dates: del 16 de maig al 15 de juny
On: trucant telèfon 659 762 650
Persona de contacte: David Comella
Correu: tennistorello@gmail.com 

HO ORGANITZA 
Club Tennis Torelló 
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ESPORT & ART 
AL CLUB TENNIS 
TORELLÓ
Activitat que combinarà esport, lleure, art 
i creació de la mà del Club Tennis Torelló i 
Gabins. Després de 30 anys de casals al Tennis, 
enguany hem apostat per una activitat que 
complementi el tennis, pàdel, piscina i altres 
esports amb la col·laboració de Gabins, que 
us proposa una activitat creativa, educativa i 
lúdica per gaudir de l’art i la creativitat. Hem 
preparat un projecte de bioconstrucció i joc del 
més original, divertit i atrevit perquè visquis una 
experiència única i la recordis sempre. Entre 
tots i totes construirem un espai de joc amb 
tècniques de bioconstrucció: terra, palla, canyes, 
fang.... treballant amb les mans manipulant 
els materials, combinant textures, formes i 
colors. Construirem un espai de joc i aigua 
cooperant i treballant en equip. Jugant amb 
l’aigua que farem passar per canals, rius i llacs 
deixant anar la creativitat. Dissenyarem peixos 
i vaixells perquè nedin i naveguin sobre l’aigua. 
Farem escultures de sorra d’animals imaginaris 
inventant paisatges de colors. 
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INFORMACIÓ
Horari: de 9 a 13 h. Servei d’acollida de 8 a 9 h.
Hi haurà servei de menjador.
Es farà una reunió informativa abans de començar el Casal.
Places limitades a 130 infants per setmana
Dates: del 27 de juny al 29 de juliol 
Edats: de 3 anys (haver fet P3 curs 21-22) a 14 anys 
Preus: Socis 46¤ per setmana / No socis 55¤ per setmana
Acollida: 3¤ / Menjador: 8¤ 
Descomptes: 10% al segon germà / 10% família nombrosa

INSCRIPCIONS
Dates: del 16 de maig al 12 de juny 
On: www.tennistorello.cat 
Persona de contacte: Joan Sadurní i Judith Camps 

HO ORGANITZA 
Club Tennis Torelló en col·laboració amb Gabins

Una proposta ideal per a la creació artística amb 
paràmetres ecològics i de sostenibilitat que 
juntament amb l’esport, piscina i altres activitats 
pensem que els infants passaran un juliol 
inoblidable fent noves amistats en un magnífic 
entorn. 

Totes les activitats es faran al Club, excepte 
algunes especials els divendres. Hi haurà una 
acampada i una sortida al parc aquàtic pel nens 
i nens més grans de 6 anys. Pels de 3 a 6 anys 
hi haurà una sortida. Aquestes activitats estan 
incloses en el preu. Obsequi de samarreta del Casal.



PÀDEL + PISCINA 
AL CLUB TENNIS 
TORELLÓ
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Curset de pàdel per nens i nenes, nivell 
iniciació (que no hagin jugat mai). Curset de 
perfeccionament (que hagin jugat i vulguin 
millorar el seu nivell). Inclou 1.30 h a la piscina 
del Club. Sortida al parc aquàtic inclosa en el 
preu. Obsequi d’una samarreta.

INFORMACIÓ
Horari: de 9.30 a 13 h.
Les famílies podran deixar els infants a les 9 h.
Dates: del 27 de juny al 29 de juliol
Edats: de 10 a 16 anys 
Preus: socis 43¤ per setmana / No socis 53¤ per setmana
Descomptes: 10% al segon germà / 10% família nombrosa

INSCRIPCIONS
Dates: del 16 de maig al 12 de juny
On: www.tennistorello.cat 
Persona de contacte: Joan Sadurní 
Correu: tennistorello@gmail.com 

HO ORGANITZA 
Club Tennis Torelló 



TENNIS + PISCINA 
AL CLUB TENNIS 
TORELLÓ
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Cursets de tennis per nens i nenes, nivell 
iniciació (que no hagin jugat mai). Curset de 
perfeccionament (que hagin jugat i vulguin 
millorar el seu nivell). Inclou 1.30 h a la piscina 
del Club. Sortida al parc aquàtic inclosa en el 
preu. Obsequi d’una samarreta.

INFORMACIÓ
Horari: de 16 a 19 h
Dates: del 27 de juny al 29 de juliol
Edats: de 10 a 16 anys 
Preus: socis 43¤ per setmana / No socis 53¤ per setmana
Descomptes: 10% al segon germà / 10% família nombrosa

INSCRIPCIONS
Dates: del 16 de maig al 12 de juny
On: www.tennistorello.cat 
Persona de contacte: Joan Sadurní 
Correu: tennistorello@gmail.com 

HO ORGANITZA 
Club Tennis Torelló 



BON ESTIU!


