
QUÈ TENS GANES DE FER AQUEST ESTIU? 
DISSENYEM ELS TALLERS DE L'ESPA'T CONJUNTAMENT!

Vine i coneix-nos!
 

Us convidem, el dijous 9 de maig a les 17h a l'Espai Jove de Palol de Revardit, 
a conèixer l'Espa't i a escollir alguns dels tallers que farem aquest estiu.

(ESTIU A PALOL ANIMA’T)

2015



Lloc:  Espai Jove de Palol de Revardit 

Edats: 5è, 6è primària i ESO 

Dates: Del 29 de juny a l’1 d’agost                 

(sortida de cap de setmana 18 i 19 de juliol) 

Horari: 
   Matí: de 09:00h a 13:00h 
   Acollida gratuïta: de 08:30h - 09:00h 
                           i de 13:00h a 13:30h
   Dinar: de 13:00h a 15:00h 
            (amb carmanyola)

Activitats que es duen a terme:
*Durant el casal es treballa amb el lleure 
educatiu com a metodologia. El lleure educatiu 
treballa amb els joves d’una manera molt 
vivencial, a través de dinàmiques, jocs i 
experiències i per tant, proporciona un 
aprenentatge molt complert. Es realitzaran 
diferents tipus d’activitats com per exemple: les 
de lleure, l’anglès i els tallers i activitats de 
descoberta. Els tallers inclouen activitats 
esportives, artístiques, musicals, visites 
culturals, activitats de descoberta, etc. 
Dintre de les activitats aquest any hi ha inclosa 
una sortida de cap de setmana!

Presentació dels casals
de Palol de Revardit:
·9 de maig a les 17:00 h a l'Espai Jove de Palol 
de Revardit (pavelló)
·Vols conèixer la proposta de casal que oferim 
per als teus fills? Vine i coneix els monitors, 
com treballem i què proposem perquè aquest 
estiu el teu fill visqui un estiu genial! 
·I Aquest any també volem convidar a tots els 
joves que tinguin ganes de conèixer l'ESPA'T 
(casal de joves) a decidir els tallers i activitats 
que voldran fer durant l'estiu, vine i participa! 

Condicions del casal:
·Durant el casal es podran inscriure nous 
participants als llocs i horaris indicats.
·El casal s’haurà de pagar per avançat.
·No es retornaran els diners, excepte quan es 
tracti d’una causa major i justificada.
·No es poden recuperar els dies que no s’ha 
vingut al casal.
·El servei de menjador es realitzarà sempre i 
quan hi hagi un mínim de 5 participants.

50€PREU 
(sortida de cap de setmana inclosa)

Tarifes del casal:

Inscripcions 
*Generals:  
Presencials al Pavelló de Palol de Revardit: 
22 de maig de 19:00 a 21:00h a l’Espai Jove de 
Palol de Revardit (pavelló).
Presencials a l’Oficina Jove Cal Drac:
Divendres 15 i 29 de maig de 19:00h a  21:00h 
Dissabtes 16 i 30 de maig de 11:00h a 13:00h
*Extraordinàries (durant l’estiu): 
Cada dijous a 13:00h al l’Oficina Jove Cal Drac

Documentació necessària 
per a la inscripció:
·Targeta sanitària del participant (fotocopiada).
·DNI (si en té, no cal fotocòpia).
· Informació general del participant (adreça, 
telèfons de contacte...).
·Carnet de família nombrosa o monoparental 
(fotocòpia).
·La inscripció només la podrà realitzar el pare, 
mare o tutor legal del participant ja que haurà 
de firmar l’autorització.

Més informació:
coordinadora.casal@gmail.com
palol@coordinadoradelleure.org
www.coordinadoradelleure.org
606046849/972583211 Regidoria de Joventut de 

l’Ajuntament de Palol de Revardit

Servei de menjador:                       5€/setmana


