
Organitza i patrocina:   

1 setmana   ..................................  50 € 

2 setmanes   ................................  75 € 

3 setmanes   .................................  95 € 

1 mes   ........................................  115 € 

Tot l’estiu   ..................................  175 € 

Els nens que s’apuntin tot l’estiu al casal tindran 

l’abonament a la piscina gratuït.   

Es  donarà una samarreta i una gorra a cada nen 

que s’inscrigui al casal. 

 

ENTRADA INDIVIDUAL 

A partir de 4 anys  ....... 3€ 

Menors de 3 anys i majors de 65 .... gratuït. 

 

ABONAMENTS 

Empadronats a Pratdip 

Titular   .................30€ 

Per cada membre de la família*   .... 15 € 

Menors de 3 anys i majors de 65   ... gratuït 

Amb habitatge a Pratdip 

Titular   .................40 € 

Per cada membre de la família*   ..... 20€ 

Menors de 3 anys i majors de 65   .... gratuït 

Resta 

             Abonament únic   ........   60€ 

 

* Unitat familiar és matrimoni o parella de fet i 

els fills d’aquests que convisquin al mateix domi-

cili. 

 

HORARI:  

del 23 de juny al 31 d’agost d’ 11:00 a 19:00h. 

 

L’abonament dóna dret a l’ús de la piscina municipal de 

Pratdip i la de les  Planes del Rei. 

 

Telf. Informació: 977 566 388    977 566 242 

Us farem arribar una nota en la que hi figurarà el 

lloc que visitarem, l’hora de sortida i d’arribada, 

i tot el que serà necessari portar. Aquesta nota 

anirà acompanyada d’una autorització que cal-

drà que signeu els pares/mares/tutors. 

 Qui vulgui, l’esmorzar. 

 Tovallola. 

 Calçat esportiu cada dia (MOLT IMPORTANT!) 

 Crema amb protector solar. 

 CASC obligatori el dia que es vagi en bicicleta.   

En cas de no portar-lo no es podrà fer l’activitat. 

L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar les 

activitats per les raons que estimin oportunes. 

Col·labora:   



 HORARI DE L’ACTIVITAT:  matins de 10 a 13h.               LLOC de TROBADA: Poliesportiu Municipal. 

 

 

 

Del 1 al  5 de juliol 

Del 8 al 12 de juliol 

Del 15 al 18 de juliol 

Del 23 al 26 de juliol 

 
 

 

Del 29 juliol al 2 d’agost 

Del 5 al 9 d’agost 

Del 12 al 14 d’agost 

Del 19 al 23 d’agost 

Del 26 al 28 d’agost 

 

BARRUFETS: nascuts entre  l’any 2008 i  el 2010. 

BENJAMINS: nascuts entre l’any 2004 i el 2007. 

INFANTILS: nascuts entre l’any 2000 i el 2003.  

 

Tots els nois i noies nascuts els anys 1998 i 1999, po-

dran exercir de premonitors al Casal d’Estiu. Els in-

teressats podeu passar a apuntar-vos per l’Oficina de 

Turisme.  

Activitats amb premonitors: Via Verda, altres sorti-

des BTT,  senderisme i curs de natació els divendres. 

Sortida final activitats 30, 31 agost i 1 de setembre a 

Montardit de Baix (ràfting, senderisme, barranquis-

me, etc.). 

Documentació: còpia de la targeta sanitària vigent i 

fotografia recent. 

Només s’acceptaran les inscripcions de premonitors que puguin 

fer el Casal l’estiu complet (juliol i agost). 

 Full d’inscripció. 

 Còpia de la targeta sanitària. 

 Còpia de la documentació referent al número de 
compte corrent (llibreta, extracte, etc.) en cas que 
sigui diferent de l’any anterior. 

 Fotografia recent (pels que fan tot l’estiu). 

 

 

Lloc: Piscina Municipal de Pratdip. 

Horari: de 12:00 a 13:00h.  

                Dilluns, dimecres i divendres. 

Categoria: barrufets. 

Divendres es farà curset a tots els grups, incloent 

premonitors. 

Els dies que hi hagi una sortida programada dins de 

les activitats, el curs de natació quedarà anul·lat. 

En cas que algun nen no pugui fer natació, aquest 

realitzarà una activitat alternativa. 

Tallers, caminades per conèixer la natura i l’entorn, 

contacontes, activitats psicomotrius i jocs, treball en 

el medi natural, iniciació a l’esport, cinema, natació 

(iniciació) i totes aquelles activitats que puguin realit-

zar amb els més grans. 

Esports individuals o de raqueta 

Campionats per edats 

 Tennis (Escola Santa Marina). 

 Bàdminton (poliesportiu). 

 Tennis taula. 

Esports col·lectius (poliesportiu). 

 Futbol (2 contra 2, 3 contra 3 i futbol 5). 

 Mini Bàsquet. 

 Bàsquet.                       

 Beisbol. 

 Altres. 

 

 Senderisme: caminades per conèixer diferents 

indrets del municipi. 

 BTT: pels més petits, circuits a la Ventosa i al 

poliesportiu. Pels més grans, recorreguts guiats 

pels camins del nostre terme. És imprescindible 

l’ús del casc. En cas de no portar-lo no es pot 

anar amb la bici. 

 Via Verda: Horta de Sant Joan– Arnes– Horta 

de Sant Joan-Pinell de Brai. 

 Caiacs: platja de l’Hospitalet de l’Infant. 

 

 Sortida senderista per fer el Tomb a la Dòvia. 

 Jornada al Club de Golf Bonmont. 

 Jornada hípica: cavalls i ponis al Rancho  

     las Rocas. 

 Sortida final d’activitats a l’Aquopolis. 

 Pujada a Llaberia amb tractor. 

 Visita a les mines de Bellmunt del Priorat (dia 

pendent de confirmar). 

 Visita Centre Interpretació Serra Llaberia. 

 Taller ADF. 

 Olimpíada a la Ventosa. 

 Curses de relleus. 

 Tecnificació de rugbi. 


