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D.L. AND. 218-2022

ANDORRA LA VELLA

A C T I V I TAT S
PER A INFANTS
DE 3 A 13 ANYS
A ANDORRA

CASAL D’INFANTS EL LLAMP I
LUDOTECA DE SANTA COLOMA
Edats
De 3 a 6 anys. Nascuts entre l’any 2016 i el 30 de juny del 2019 (escolaritzats)
Dates
10 torns de dilluns a divendres, del 4 de juliol al 7 de setembre
1r torn: del 4 al 8 de juliol
2n torn: de l’11 al 15 de juliol
3r torn: del 18 al 22 de juliol
4t torn: del 25 al 29 de juliol
5è torn: de l’1 al 5 d’agost
6è torn: del 9 al 12 d’agost (torn de 4 dies, el dia 8 és festiu)
7è torn: del 16 al 19 d’agost (torn de 4 dies, el dia 15 és festiu)
8è torn: del 22 al 26 d’agost
9è torn: del 29 d’agost al 2 de setembre
10è torn: del 5 al 7 de setembre (torn de 3 dies)
* Els dies d’excursió els infants hauran de portar el pícnic de casa
Horaris
Recollida: al matí de 8 a 9 h i a la tarda de 17 a 17.30 h.
Horari: de 9 a 17.30 h
Servei de guarda: de 17.30 a 20 h (opcional)
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Preu
68 € (5 dies d’activitats amb 4 dies de servei de menjador inclòs)
53 € (4 dies d’activitats amb 3 dies de servei de menjador inclòs)
38 € (3 dies d’activitats amb 2 dies de servei de menjador inclòs)
Servei de guarda: 4 €/torn
Descompte 20% per segon germà inscrit al mateix torn.
Per fer la preinscripció caldrà abonar 20 €/torn, import que es descomptarà
en la facturació
Samarreta suplementària: 5 €/unitat
Consulteu preus per a infants inscrits fora de la parròquia d’Andorra la Vella
Assegurança
En el moment de formalitzar la inscripció, es declara i es dona per signada
la declaració que els infants inscrits disposen de l’assegurança extraescolar
vigent per al període d’activitats
Inscripcions
Inscripcions Infants inscrits a Andorra la Vella, a partir del dijous 9 de juny i
altres parròquies a partir del dilluns 20 de juny
a andorralavella.ad/inscripcions
Telèfon d’informació: 730 020
Organitza
Comú d’Andorra la Vella
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ESCOLES ESPORTIVES D’ESTIU

Activitats esportives de lleure per a infants de 6 a 13 anys.
Es combinen activitats aquàtiques, esportives, recreatives i de muntanya.
Edats
De 6 a 9 anys. (nascuts entre els anys 2016 i 2013)
Lloc de recollida: Plaça del Poble
De 10 a 13 anys. (nascuts entre els anys 2012 i 2009)
Lloc de recollida: Mini camp Estadi Comunal Joan Samarra Vila
Dates
8 torns de dilluns a divendres, del 4 de juliol al 19 d’agost
1r torn: del 4 al 8 de juliol
2n torn: de l’11 al 15 de juliol
3r torn: del 18 al 22 de juliol
4t torn: del 25 al 29 de juliol
5è torn: de l’1 al 5 d’agost
6è torn: del 9 al 12 d’agost (torn de 4 dies, el dia 8 és festiu)
7è torn: del 16 al 19 d’agost (torn de 4 dies, el dia 15 és festiu)
* Un dia a la setmana, el dia d’excursió, els infants hauran de portar el pícnic
de casa

Preu
67,50 € (5 dies d’activitats amb 4 dies de servei de menjador inclòs)
54,00 € (4 dies d’activitats amb 3 dies de servei de menjador inclòs)
Samarreta suplementària: 5 €/unitat (opcional)
Servei de guarda: 4 €/torn (opcional)
Descompte 20% per segon germà inscrit al mateix torn
Per fer la preinscripció caldrà abonar 20 €/torn, import que es descomptarà
en la facturació
Assegurança
Tots els inscrits han de tenir l’assegurança extraescolar vigent per al període
d’activitats a les que han estat inscrits. Si l’infant no té l’assegurança
extraescolar o no és beneficiari de la CASS haurà d’abonar 10 €/torn en
concepte d’assegurança
Inscripcions
A partir del dijous 9 de juny a andorralavella.ad/inscripcions
Telèfon d’informació: 730 090
Organitza
Comú d’Andorra la Vella

Horaris
Activitats: de 9 a 17 h
Recollida: al matí de 8 a 9 h i a la tarda de 17 a 17.30 h
Servei de guarda: de 17.30 a 20 h (opcional)
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CAMPUS DE VÒLEI
ANDORRA LA VELLA

Edats
De 6 a 13 anys (nascuts entre els anys 2016 i 2009)
Dates
6 torns de dilluns a divendres
1r torn: del 4 al 8 de juliol
2n torn: de l’11 al 15 de juliol
3r torn: del 18 al 22 de juliol
4t torn: del 25 al 29 de juliol
5è torn: de l’1 al 5 d’agost
6è torn: del 9 al 12 d’agost (torn de 4 dies, el dia 8 és festiu)
Horari
De 9 a 17 h (amb dinar portat de casa)

CAMPUS ESPORTIUS
de 5 A 15 ANYS
A ANDORRA
L’esport escollit es combina amb activitats aquàtiques,
esportives, recreatives i de muntanya.

Lloc de recollida
Gimnàs del Lycée Comte de Foix de 8.30 a 9.30 h i de 17 a 17.30 h
Preu: 50 €
Inscripcions: www.facebook.com/voleiandorra
Organitza: Club Voleibol Andorra
Contacte: cvandorra@gmail.com - Telèfons 656 668 - 687 697
Col·labora: Comú d’Andorra la Vella

inscripcions a partir del 9 de juny
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CAMPUS DE KUNG-FU
Edats
De 5 a 15 anys (nascuts entre els anys 2017 i 2007)
Dates
1r torn: del 25 al 29 de juliol
2n torn: del 22 al 26 d’agost
3r torn: del 5 al 7 de setembre
Lloc de recollida
Sala Polivalent
Informació 1r torn
Horari:
de 9 a 17 h (dinar inclòs, excepte el dia d’activitats a la natura que s’haurà de
portar de casa)
Preu:
99 € federats
109 € no federats
(30% de descompte segon germà)
Inscripcions:
www.kungfuandorra.com
Organitza:
Club Kung-fu Taichi - clubkungfutaichi@andorra.ad - Telèfon 376 900
Col·labora: Comú d’Andorra la Vella
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Informació 2n i 3r torn
Horari:
de 9 a 17.30 h (amb dinar)
Horari de recollida:
de 8.30 a 9 h i de 17.30 a 18 h
Servei de ludoteca:
de 18 a 20 h
Preu:
2n torn: 80 €
3r torn: 48 €
(20% descompte per germà inscrit al mateix torn i campus)
Servei de ludoteca: 4 €
Organitzen:
Comú d’Andorra la Vella i Club Kung-fu Taichi
Inscripcions:
andorralavella.ad/inscripcions - Tel.730 090
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CAMPUS DE BÀSQUET

CAMPUS DE FUTBOL

Edats
De 5 a 13 anys (nascuts entre el 2017 i el 2009)

Edats
de 6 a 13 anys (infants nascuts entre el 2016 i el 2009)

Dates
1r torn: del 22 al 26 d’agost
2n torn: del 29 d’agost al 2 de setembre
3r torn: del 5 al 7 de setembre

Dates
1r torn: del 22 al 26 d’agost
2n torn: del 29 d’agost al 2 de setembre
3r torn: del 5 al 7 de setembre

Horari
Opció A: de 9.30 a 13 h (sense dinar)
Opció B: de 9.30 a 17.30 h (amb dinar)
Servei de ludoteca: de 18 a 20 h

Horari de 9 a 17.30 h (amb dinar)
Servei de ludoteca: de 18 a 20 h

Preu
1r i 2n torn: (opció A: 40 € - opció B: 80 €)
3r torn: (opció A: 24 € - opció B: 48 €)
(20% descompte per germà inscrit al mateix torn i campus)
Servei de ludoteca: 4 €
Recollida: Pavelló Joan Alay de 8.30 a 9.30 h i de 17.30 a 18 h
Organitzen: Comú d'Andorra la Vella i Federació Andorrana de Bàsquet
Col·labora: Govern d'Andorra
Inscripcions: andorralavella.ad/inscripcions
Contacte: basket@andorra.ad Tel.344 195 / 890 361 (Jaume Tomás)
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Preu
1r i 2n torn: 80 €
3r torn: 48 €
(20% descompte per germà inscrit al mateix torn i campus)
Servei de ludoteca: 4 €
Recollida
Pista exterior de l'Estadi comunal Joan Samarra Vila
de 8.30 a 9 h i de 17.30 a 18 h
Organitzen: Comú d'Andorra la Vella i Unió Esportiva Santa Coloma
Inscripcions: andorralavella.ad/inscripcions - Tel.730 090
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CAMPUS DE
NATACIÓ-ATLETISME-VÒLEI PLATJA
Edats
de 6 a 13 anys (infants nascuts entre el 2016 i el 2009)
Dates
1r torn: del 22 al 26 d’agost
2n torn: del 29 d’agost al 2 de setembre
3r torn: del 5 al 7 de setembre
Horari: de 9 a 17.30 h (amb dinar)
Servei de ludoteca: de 18 a 20 h
Preu
1r i 2n torn: 80 €
3r torn: 48 €
(20% descompte per germà inscrit al mateix torn i campus)
Servei de ludoteca: 4 €
Recollida: Gimnàs del Lycée Comte de Foix de 8.30 a 9 h i de 17.30 a 18 h
Organitzen: Comú d'Andorra la Vella, Club Natació Serradells, Club Atletisme
Valls d'Andorra i Club de Voleibol Andorra
Inscripcions: andorralavella.ad/inscripcions - Tel.730 090

16

CAMPUS DE PATINATGE ARTÍSTIC
Edats
de 6 a 12 anys (infants nascuts entre el 2016 i el 2010)
Dates
del 29 d’agost al 2 de setembre
Horari
de 9 a 17.30 h (amb dinar)
Servei de ludoteca:
de 18 a 20 h
Preu
80 € (20% descompte per germà inscrit al mateix torn i campus)
Servei de ludoteca: 4 €
Recollida
Pavelló de l’Estadi comunal Joan Samarra Vila
de 8.30 a 9 h i de 17.30 a 18 h
Organitzen: Comú d'Andorra la Vella i
Club Patinatge Artístic Principat d’Andorra
Inscripcions: andorralavella.ad/inscripcions - Tel.730 090
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CAMPUS D’HOQUEI

CAMPUS DE RÍTMICA

Edats
de 6 a 13 anys (infants nascuts entre el 2016 i el 2009)

Edats
de 5 a 13 anys (infants nascuts entre el 2017 i el 2009)

Dates
1r torn: del 22 al 26 d’agost
2n torn: del 5 al 7 de setembre

Dates
1r torn: del 22 al 26 d’agost
2n torn: del 29 d’agost al 2 de setembre
3r torn: del 5 al 7 de setembre (torn de portes obertes)

Horari
de 9 a 17.30 h (amb dinar)
Servei de ludoteca: de 18 a 20 h
Preu
1r torn: 80 €
2n torn: 48 €
(20% descompte per germà inscrit al mateix torn i campus)
Servei de ludoteca: 4 €
Recollida
Pavelló de l'Estadi comunal Joan Samarra Vila de 8.30 a 9 h i de 17.30 a 18 h
Organitzen: Comú d’Andorra la Vella i Andorra Hoquei Club
Inscripcions: andorralavella.ad/inscripcions Tel.730 090

18

Horari
de 9 a 17.30 h (amb dinar)
Servei de ludoteca: de 18 a 20 h
Preu
1r i 2n torn: 80 €
3r torn: 25 €
(20% descompte per germà inscrit al mateix torn i campus)
Servei de ludoteca: 4 €
Recollida
1r torn: Pavelló del Lycée Comte de Foix de 8.30 a 9 h i de 17.30 a 18 h
2n i 3r torn: Centre Esportiu dels Serradells de 8.30 a 9 h i de 17.30 a 18 h
Organitzen: Comú d'Andorra la Vella i Club Rítmica Serradells
Inscripcions: https://ritmicaserradells.com/esdeveniments
Contacte: critmicaserradells@andorra.ad - Tel. 613 928
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CAMPUS DE NATACIÓ SINCRONITZADA
SERRADELLS
Edats
de 6 a 14 anys (infants nascuts entre el 2016 i el 2008)
Dates
del 5 al 7 de setembre

CAMPUS DE JUDO
Edats
de 6 a 13 anys (infants nascuts entre el 2016 i el 2009)
Dates
1r torn: del 29 d’agost al 2 de setembre
2n torn: del 5 al 7 de setembre
Horari
de 9 a 17.30 h (amb dinar)
Servei de ludoteca: de 18 a 20 h

Horari
de 9 a 17.30 h (amb dinar)
Preu
50 €

Preu
1r torn: 80 €
2n torn: 48 €
(20% descompte per germà inscrit al mateix torn i campus)
Servei de ludoteca: 4 €

Recollida
Piscina del Col·legi Sant Ermengol
Organitza: Club Natació Sincronitzada Serradells
Col·labora: Comú d’Andorra la Vella
Inscripcions: sincroserradells@gmail.com
Contacte: sincroserradells@gmail.com

Recollida
Sala Polivalent de 8.30 a 9 h i de 17.30 a 18 h
Organitzen: Comú d’Andorra la Vella i Federació Andorrana de Judo
Inscripcions: andorralavella.ad/inscripcions Tel.730 090

És imprescindible saber nadar
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CAMPUS DE TAEKWONDO
Edats
de 6 a 13 anys (infants nascuts entre el 2016 i el 2009)

ANDORRA LA VELLA

Dates
del dilluns 5 al dimecres 7 de setembre
Horari
de 9 a 17.30 h (amb dinar)
Preu
58 €
(20% descompte per germà inscrit al mateix torn i campus)
Recollida
Sala Polivalent de 8.30 a 9 h i de 17.30 a 18 h
Organitza: Taekwondo Club Andorra
Col·labora: Comú d’Andorra la Vella
Inscripcions: andorralavella.ad/inscripcions
Contacte: coach@fandtaekwondo.com Tel.322 398 (Juanjo Padrós)
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A C T I V I TAT S P E R
A JOVES DE
12 A 17 ANYS
A ANDORRA

DIJOUS ALTERNATIUS

Tots els dijous de juliol i agost els adolescents que tinguin el carnet del
Rusc podran gaudir de diferents esports d’aventura i altres disciplines més
alternatives. Inscripcions a partir del dijous 9 de juny.
Edats
De 12 a 17 anys (nascuts entre els anys 2004 i 2010)
Juliol
Dies 7 i 8: Sortida amb pernoctació a Paradise Aventure: Parc aquàtic Drop In
+ Canyoning Park (Argelers, França) Preu: 20 €
Dies 14 i 15: Senderisme amb pernoctació al refugi de Coma Obaga Preu: 6 €
Dies 21 i 22: Sortida amb pernoctació per fer ràfting i descens de barrancs
(Sort, Espanya) Preu: 20 €
Dia 28: Assaig casteller amb els Castellers d’Andorra / Activitat gratuïta
Agost
Dies 3,4 i 5: Senderisme amb pernoctació als refugis de Claror i Prat Primer
Preu: 10 €
Dia 11: Sortida amb bicicleta elèctrica Preu: 20 €
Dies 18 i 19: Taller de teles acrobàtiques Preu: 3 €
Dia 25: Kàrting al circuit del Pas de la Casa Preu: 10 €

Informació i inscripcions
El Rusc, espai d’informació i dinamització per a joves
del Servei de Joventut d’Andorra la Vella
Telèfon: 730 007 - Whatsapp: 611 842 - elrusc@comuandorra.ad
Places limitades, descarrega’t el full d’inscripció a
andorralavella.ad/joventut
Horari d’inscripcions
De dilluns a divendres d’11 a 13 h i de 15 a 18.30 h
Organitza
Comú d’Andorra la Vella
En les inscripcions tindran prioritat els residents de la parròquia d’Andorra
la Vella. En cas que restin places lliures podran accedir els no residents a la
parròquia, pagant un 25% mes del preu estipulat.

Lloc de recollida
Estadi comunal Joan Samarra Vila, 1a planta, El Rusc, espai d’informació i
dinamització per a joves del Comú d’Andorra la Vella.
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CAMPUS DE VÒLEI PLATJA

Curs de vòlei platja de 2,5 h/dia (de dilluns a divendres de 9.15 a 11.45 h),
més 1 h/dia d’activitats esportives i recreatives (de 12 a 13 h).
Inscripcions a partir del dilluns 9 de maig.
Edats
De 12 a 17 anys (nascuts entre el 2005 i el 2010)
Dates
1r torn: del 4 al 8 de juliol
2n torn: de l’11 al 15 de juliol
3r torn: del 18 al 22 de juliol
4t torn: del 25 al 29 de juliol
5è torn: de l’1 al 5 d’agost
6è torn: del 9 al 12 d’agost (torn de 4 dies de dimarts a divendres)
7è torn: del 16 al 19 d’agost (torn de 4 dies de dimarts a divendres)

Places limitades
12 joves per torn
Assegurança
Tots els inscrits han de tenir l’assegurança extraescolar vigent per al període
d’activitats a les que s’han inscrit. Si el jove no la té o no és beneficiari de la
CASS haurà d’abonar 10 €/torn en concepte d’assegurança.
Informació i inscripcions
El Rusc, espai d’informació i dinamització per a joves del Servei de Joventut
d’Andorra la Vella
Telèfon: 730 007 - Whatsapp: 611 842 - elrusc@comuandorra.ad
Descarrega’t el full d’inscripció a andorralavella.ad/joventut
Organitzen
Federació Andorrana de Voleibol i els set comuns d’Andorra

Horaris
Servei de recollida: al matí de 8.45 a 9 h i al migdia de 13 a 13.15 h
Lloc
Pistes de vòlei platja del Parc Central
Preu
Torn de 5 dies: 25 €/torn (resident a Andorra la Vella) - 30 €/torn (no resident)
Torn de 4 dies: 20 €/torn (resident a Andorra la Vella) - 25 €/torn (no resident)
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CURS DE MOTO DE TRIAL

Curs de moto de trial de 3 h/dia amb formació teòrica i pràctica
(de dimarts a divendres de 10 a 13 h).
Inscripcions a partir del 9 de juny.
Edats
De 12 a 17 anys (nascuts entre el 2004 i el 2010)
Dates
1r torn: del 23 al 26 d’agost
2n torn: del 30 d’agost al 2 de setembre
Lloc de recollida
Estadi comunal Joan Samarra Vila, 1a planta, El Rusc, espai d’informació i
dinamització per a joves del Comú d’Andorra la Vella:
de 9 a 9.30 h i de 13.30 a 14 h
Lloc on es realitza l’activitat
Zona de trial de La Margineda
Preu
80 €/torn (resident a Andorra la Vella) - 120 €/torn (no resident)

Material
Els inscrits han de venir amb texans, samarreta i jaqueta esportiva. Amb la
inscripció s’inclou l’equipament de protecció (botes, casc i guants)
Assegurança
Tots els inscrits han de tenir l’assegurança extraescolar vigent per al període
d’activitats a les que s’han inscrit. Si el jove no té l’assegurança extraescolar
o no és beneficiari de la CASS haurà d’abonar 10 €/torn en concepte
d’assegurança
Informació i inscripcions
El Rusc, espai d’informació i dinamització per a joves del Servei de Joventut
d’Andorra la Vella
Telèfon: 730 007 - Whatsapp: 611 842 - elrusc@comuandorra.ad
Descarrega’t el full d’inscripció a andorralavella.ad/joventut
Organitza
Moto Club Pirineu
Col·labora
Comú d’Andorra la Vella

Places limitades
10 joves per torn
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CAMPUS DE DESCENS EN BTT

Vols fer descens pels circuits de Down Hill de l’estació d’esquí de Pal? Apunta’t a la setmana de DH! Inscripcions a partir del dilluns 9 de maig.
Edats
De 12 a 17 anys (nascuts entre el 2005 i el 2010)
Dates
Del 18 al 22 de juliol
De dilluns a divendres de 10 a 14 h, sense servei de menjador
Horaris
Servei de recollida a l’Estadi comunal Joan Samarra Vila:
al matí de 9 a 9.30 h i al migdia de 13.30 a 14 h
Lloc
Circuit de DH a Pal
Preu
225 €/torn (resident a Andorra la Vella) - 375 €/torn (no resident)

Material
El preu de la inscripció inclou:
• Bicicleta de descens
• Casc i proteccions
• Monitor titulat en DH
• Monitor acompanyant
Els inscrits han de venir roba i calçat esportiu adequat per la pràctica del DH
Places limitades
10 joves per torn
Assegurança
Tots els inscrits han de tenir l’assegurança extraescolar vigent per al període
d’activitats a les que s’han inscrit. Si el jove no la té o no és beneficiari de la
CASS haurà d’abonar 10 €/torn en concepte d’assegurança
Informació i inscripcions
El Rusc, espai d’informació i dinamització per a joves del Servei de Joventut
d’Andorra la Vella
Telèfon: 730 007 - Whatsapp: 611 842 - elrusc@comuandorra.ad
Descarrega’t el full d’inscripció a andorralavella.ad/joventut
Organitzen
Els set comuns d’Andorra
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CAMPUS D’ESPORTS D’AVENTURA

Material
Material necessari per a cada activitat específica inclòs.
Material recomanat: motxilla petita, ampolla d’aigua, gorra, crema solar, roba
i calçat esportiu.
Per al divendres, una muda de recanvi i tovallola de bany

Edats
De 12 a 17 anys (nascuts entre el 2005 i el 2010)

Pícnic
El menjar serà en forma de pícnic que cada participant portarà de casa sense
compartir.

Si el que t’agrada és viure amb intensitat, t’oferim la possibilitat de viure una
aventura esportiva.
Inscripcions a partir del dilluns 9 de maig.

Dates
1r torn: del 4 al 8 de juliol
2n torn: de l’11 al 15 de juliol
Programa
Dilluns: Via ferrada d’iniciació als clots de l’Aspra i escalada al rocòdrom dels
Cortals d´Encamp
Dimarts: Circuit de BTT de les Pardines al llac d´Engolasters i habilitats al
circuit de cross
Dimecres: Trekking d’Ensagents a l’Alt del Griu
Dijous: Via ferrada Roc d’Esquers i circuit al parc acrobàtic d’Engolasters
Divendres: Piragüisme i ràfting al parc del Segre
Preu
130 €/torn (resident a Andorra la Vella) - 245 €/torn (no resident)

Assegurança
Assegurança de responsabilitat civil professional inclosa. Tots els inscrits han
de tenir l’assegurança extraescolar vigent per al període d’activitats a les que
s’han inscrit. Si el jove no la té o no és beneficiari de la CASS haurà d’abonar
10 €/torn en concepte d’assegurança
Informació i inscripcions
El Rusc, espai d’informació i dinamització per a joves del Servei de Joventut
d’Andorra la Vella
Telèfon: 730 007 - Whatsapp: 611 842 - elrusc@comuandorra.ad
Descarrega’t el full d’inscripció a andorralavella.ad/joventut
Organitzen
Els set comuns d’Andorra

Places limitades
10 joves per torn
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CAMPUS D’ESCALADA I MUNTANYA

Preu
72 €/torn

Edats
De 12 a 17 anys (nascuts entre el 2005 i el 2010)

Assegurança
Assegurança de responsabilitat civil professional inclosa. Tots els inscrits han
de tenir l’assegurança extraescolar vigent per al període d’activitats a les que
s’han inscrit. Si el jove no la té o no és beneficiari de la CASS haurà d’abonar
10 €/torn en concepte d’assegurança

T’agrada el món de la muntanya i l’escalada? Vols millorar la teva tècnica?
Apunta’t a fer escalada amb nosaltres!
Inscripcions a partir del dilluns 9 de maig.

Places limitades
10 joves
Dates
De l’1 al 5 d’agost
De dilluns a divendres de 10 a 14 h, sense servei de menjador
Material
Cada participant haurà de portar els seus peus de gat, opcionalment el seu
arnès (possibilitat de deixar un arnès), roba adient per escalar, una motxilla
amb beguda, alguna cosa per menjar a mig matí, un impermeable i alguna
peça d’abric per si fa fred. Amb la inscripció s’inclou el material per fer vies
ferrades.

Informació i inscripcions
El Rusc, espai d’informació i dinamització per a joves del Servei de Joventut
d’Andorra la Vella
Telèfon: 730 007 - Whatsapp: 611 842 - elrusc@comuandorra.ad
Descarrega’t el full d’inscripció a andorralavella.ad/joventut
Organitzen
Els set comuns d’Andorra

Emplaçament
L’activitat es desenvoluparà en diferents espais on es realitza la pràctica de
l’escalada (rocòdrom, roca natural i vies ferrades)
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CAMPUS D’SKATE

Preu
72 €/torn

Edats
De 12 a 17 anys (nascuts entre el 2005 i el 2010)

Assegurança
Assegurança de responsabilitat civil professional inclosa. Tots els inscrits han
de tenir l’assegurança extraescolar vigent per al període d’activitats a les que
s’han inscrit. Si el jove no la té o no és beneficiari de la CASS haurà d’abonar
10 €/torn en concepte d’assegurança

Si t’agrada l’skate aquesta és la teva setmana! Vols aprendre nous trucs? O
millorar la tècnica? No deixis escapar aquest campus.
Inscripcions a partir del dilluns 9 de maig.

Places limitades
10 joves
Dates
Del 18 al 22 de juliol
De dilluns a divendres de 10 a 15 h, inclou servei de menjador
Material
Roba i calçat adient per la pràctica esportiva. Amb la inscripció es
proporciona l’skateboard i un equip de proteccions. És opcional portar
l’skateboard personal i s’aconsella dur les proteccions personals.
Es recomana portar una motxilla amb beguda i menjar per agafar forces a
mig matí

Informació i inscripcions
El Rusc, espai d’informació i dinamització per a joves del Servei de Joventut
d’Andorra la Vella
Telèfon: 730 007 - Whatsapp: 611 842 - elrusc@comuandorra.ad
Descarrega’t el full d’inscripció a andorralavella.ad/joventut
Organitzen
Els set comuns d’Andorra

Emplaçament
L’activitat es realitzarà a l’Skatepark d’Escaldes-Engordany, a l’Skatepark de
La Serradora de Santa Coloma i un dia al 360º Extrem
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ANDORRA LA VELLA

A c t i v i tat s
per a infants
i joves amb
p e r n o c ta c i ó

COLÒNIES DEL CASAL D’INFANTS
EL LLAMP A CAN FONT (GIRONA) I AL
DOMAINE LE NOELL (PYRÉNÉES ORIENTALES)
Si vols passar 10 dies amb els teus companys, envoltats de natura, fent
activitats d’aventura, bivac, jocs de nit i moltes altres propostes que de ben
segur que no podràs oblidar, vine a les colònies!
Edats
De 7 a 14 anys (nascuts entre els anys 2015 i 2008)
Dates
Domaine le Noell: del 18 al 29 de juliol
Can Font: del 22 d’agost al 2 de setembre

Reunió de presentació
Dilluns 13 de juny a les 20.30 h, al Casal d’Infants El Llamp
Inscripcions
Infants inscrits a Andorra la Vella: a partir del dimarts 9 de maig.
D’altres parròquies: a partir del dilluns 23 de maig
a andorralavella.ad/inscripcions
i al Departament de Social. Av. Príncep Benlloch, 59
Telèfon d’informació: 730 020
Organitza
Comú d’Andorra la Vella

Places limitades
Horaris
Sortida: el primer dia de torn, a les 8.30 h,
Arribada: l’últim dia de torn, a les 17 h,
a la parada de bus de la Grau, c/Prat de la Creu, 68-76
Preu
Prereserva: 20 €/torn
Resident a Andorra la Vella: 250 €/torn
Resident a altres parròquies: 300€/torn
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ESTADA MULTIESPORTIVA
A PORT DEL COMTE
Edats
De 8 a 13 anys (nascuts entre els anys 2014 i 2009)
Dates
Del 4 al 8 de juliol
Places
Places limitades a 18 infants
Horaris
Sortida: 4 de juliol, a les 8.30 h,
a la parada de bus de baixada de l’Estadi comunal Joan Samarra Vila
Arribada: 8 de juliol, a les 17.30 h,
a la parada de bus de pujada de l’Estadi comunal Joan Samarra Vila
Activitats
A la natura en un entorn immillorable de mitja i alta muntanya: escalada,
caiac, orientació, tir amb arc, excursions, circuit acrobàtic amb tirolines,
tubbies, festa musical, escape room i activitats de nit

Preu
110 €/torn (resident a Andorra la Vella) - 175 €/torn (no resident)
Reunió de presentació
Dimarts 28 de juny a les 19.30 h al Centre cultural de La Llacuna
Normativa d’inscripcions
Inscripcions a partir del 9 de maig (residents a Andorra la Vella) i a partir
del 23 de maig (no residents). Descarrega’t la planificació d’activitats, la
normativa de funcionament, el material necessari i el full d’inscripció a
andorralavella.ad/inscripcions
Pots entregar el full d’inscripció omplert amb la documentació necessària al
Centre esportiu dels Serradells o per correu electrònic a
esports@comuandorra.ad
Per a més informació
Centre esportiu dels Serradells - Telèfon: 730 090
esports@comuandorra.ad
Organitza
Comú d’Andorra la Vella

Allotjament
Hotel Golf del Port del Comte
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CAMPUS DE VELA

(EL PORT DE LA SELVA I CAMBRILS)
Edats
De 10 a 17 anys (nascuts entre els anys 2005 i 2012)
Dates
1r torn: del 4 al 8 de juliol (Cambrils)
2n torn: de l’11 al 16 de juliol (El Port de la Selva)
3r torn: del 18 al 22 de juliol (Cambrils)
4t torn: del 25 al 29 de juliol (Cambrils)
5è torn: de l’1 al 5 d’agost (Cambrils)
6è torn: del 29 d’agost al 2 de setembre (Cambrils)
Places
18 joves el 2n torn (cal un mínim 8 inscrits)
8 joves el 1r, 3r, 4t, 5è i 6è torn (cal un mínim de 6 inscrits)
Activitats
Curs de vela combinat amb activitats esportives i de lleure
Informació 1r, 3r, 4t, 5è i 6è torn (Cambrils - Tarragona)
Allotjament					
Hotel Can Solé - Tel. +(34) 977 360 236 - cansole@wanadoo.es
Escola de vela
Club Nàutic Cambrils -Tel. +(34) 977 360 531 - info@clubnauticcambrils.com
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Preu
320 €/torn
Inscripcions
Descarrega’t la planificació d’activitats, el material necessari i el full
d’inscripció a www.andorravela.com i envia’l omplert amb la documentació
necessària a vela@andorra.ad
Organitza
Federació Andorrana de Vela
Informació 2n torn (El Port de la Selva - Girona)
Allotjament
Hostal La Tina - Tel. +(34) 972 387 149 - info@hostallatina.cat
Escola de vela
Windiscovery - Tel. +(34) 972 387 468 - info@windiscovery.com
Preu
220 €/torn (resident a Andorra la Vella) - 300 €/torn (no resident)
Reunió de presentació
Dimarts 28 de juny a les 20.30 h, al Centre cultural La Llacuna
Inscripcions
A partir del dilluns 9 de maig.
El Rusc, espai d’informació i dinamització per a joves del Servei de Joventut
d’Andorra la Vella
Telèfon: 730 007 - Whatsapp: 611 842 - elrusc@comuandorra.ad
Descarrega’t el full d’inscripció a andorralavella.ad/joventut
Organitzen
Els set comuns d’Andorra
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VOLTA A ANDORRA A PEU

Assegurança
Assegurança de responsabilitat civil professional inclosa. Tots els inscrits han
de tenir l’assegurança extraescolar vigent per al període d’activitats a les que
s’han inscrit. Si el jove no la té o no és beneficiari de la CASS haurà d’abonar
10 €/torn en concepte d’assegurança.

Edats
De 12 a 17 anys (nascuts entre el 2005 i el 2010)

Informació i inscripcions
El Rusc, espai d’informació i dinamització per a joves del Servei de Joventut
d’Andorra la Vella
Telèfon: 730 007 - Whatsapp: 611 842 - elrusc@comuandorra.ad
Descarrega’t el full d’inscripció a andorralavella.ad/joventut

Recorregut per entorns naturals descobrint el territori nord d’Andorra. Des
d’Arcalís passant per Rialb, Sorteny, Ransol, Cabana Sorda, Juclar, Siscaró i
Soldeu. Inscripcions a partir del dilluns 9 de maig.

Dates
1r torn: del 25 al 29 de juliol
2n torn: del 29 d’agost al 2 de setembre
Lloc
Itineraris de muntanya de la zona nord del territori d’Andorra

Organitzen
Club Zenit Andorra i els set comuns d’Andorra

Preu
190 €/torn (resident a Andorra la Vella)
295 €/torn (no resident)
Places limitades
10 joves per torn
Material
La llista de material es facilitarà en el moment de fer la inscripció

46

47

CAMPUS DE FUTBOL A AMPOSTA

Preu
385 € (la inscripció inclou 5 samarretes i 1 motxilla)

Edats
De 6 a 18 anys (nascuts entre els anys 2015 i 2003)

Reunió de presentació
Dilluns 27 de juny, a les 20.30 h, a la Sala d’actes del Centre cultural La
Llacuna

Dates
Del 4 al 10 de juliol
Places
Places limitades a 50 infants
Horaris
Sortida: 4 de juliol, a les 7.30 h, a la parada de bus de baixada de l’Estadi
comunal Joan Samarra Vila
Arribada: 10 de juliol, a les 13.30 h, a la parada de bus de pujada de l’Estadi
comunal Joan Samarra Vila
Activitats
Futbol, Port Aventura, futbol platja, piscina, platja, gimcanes, curses
d'orientació, torneig FIFA i jocs de nit.
Allotjament
Amposta Parc, Camí de Comes, s/n
43870 Amposta (Tarragona)
Tel. + (34) 977 70 65 08 - conocer@ampostaparc.es
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Informació i dates d’inscripcions
Inscripcions obertes
Descarregueu el full d'inscripció a andorralavella.ad/inscripcions o
a uesantacoloma.com
Realitzeu tots els passos que apareixen al full d'inscripció
Informació
Boris Antón - Telèfon: 372 288
Marc Amat - Telèfon: 370 410
campusue@gmail.com
Organitza
Unió Esportiva Santa Coloma
Col·labora
Comú d’Andorra la Vella
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ESTADA DE TAEKWONDO A
L’HOSPITALET DE L’INFANT
Edats
De 8 a 14 anys (nascuts entre els anys 2014 i el 2008)
Dates
De l’11 al 15 de juliol

Allotjament
Alberg Esportiu Àster, Carrer Genessies, 3
43890 L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona)
Tel. + (34) 977 82 34 40 / 977 82 05 23 - alberg@vandellos-hospitalet.cat
Preu
290 €
Reunió de presentació
Dijous 30 de juny, a les 20.30 h, al Centre cultural La Llacuna

Places
Places limitades a 25 infants
Horaris
Sortida: 11 de juliol, a les 8.30 h, a la parada de bus de baixada de l’Estadi
comunal Joan Samarra Vila
Arribada: 15 de juliol, a les 18.30 h, a la parada de bus de pujada de l’Estadi
comunal Joan Samarra Vila
Activitats
Activitats i jocs relacionats amb l'entrenament i la pràctica lúdica del
taekwondo. Activitats aquàtiques (canoa, kitesurf i vela) excursions i
concursos.

Informació i dates d’inscripcions
Inscripcions a partir del dijous 9 de juny. Descarregueu el full d'inscripció
andorralavella.ad/inscripcions Realitzeu tots els passos que apareixen al full
d'inscripció. La inscripció estarà complerta quan formalitzeu el pagament i
entregueu tota la documentació requerida.
Per a més informació
Juanjo - Telèfon: 322 398
coach@fandtaekwondo.com
Organitza
Federació Andorrana de Taekwondo
Col·labora
Comú d’Andorra la Vella
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CAMPANYA VÒLEI PLATJA
ANDORRA LA VELLA

Pistes obertes al públic del 27 de juny al 7 de setembre
De dilluns a divendres de 16.30 a 22.30 h,
dissabtes i diumenges de 16.30 a 20.30 h
Tancament per festiu: 6, 7, 8 i 15 d’agost
Dies de tancament:
dissabte 6/8, diumenge 7/8 i dilluns 8/8 (Festa Major d’Andorra la Vella)
Torneig de vòlei platja,
obert a tothom, els dijous de 20 a 22.30 h alternant 3x3 i 2x2
Juliol: dia 7 (3x3), dia 14 (2x2), dia 21 (3x3) i dia 28 (2x2)
Agost: dia 4 (3x3), dia 11 (2x2), dia 18 (3x3), dia 25 (2x2)
Setembre: dia 1 (2x2)
Torneig Festa Major d'Andorra la Vella
Divendres 5 d’agost a les 19 h

A c t i v i tat s
per a tots
els públics

Organitza
Federació Andorrana de Voleibol
Patrocina
Comú d’Andorra la Vella
Per a més informació
Federació Andorrana de Voleibol - Telèfon 335 563 - fav@fav.ad
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INFORMACIÓ:

A Andorra la Vella
cap infant
sense estiu!

Si no pots assumir el cost de qualsevol de les activitats d’estiu que ofereix el
Comú d’Andorra la Vella, adreça’t al departament de Social al telèfon 730 020

Departament de Social
Avinguda Príncep Benlloch, 59, baixos.
Andorra la Vella
+376 730 020
Departament d'Esports
Centre Esportiu els Serradells
Plaça baró de Coubertin
Carretera de la Comella
+376 730 090
El Rusc Servei de Joventut
Estadi Comunal Joan Samarra Vila
Av. de Salou
+376 730 007

S E G U E I X- N O S A L E S X A RX E S
!

Els organitzadors de
les diferents activitats
es reserven el dret
d’anul·lar i/o modificar la
proposta d’activitats i/o les
programacions previstes per
aquest estiu 2022.
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Comú d'Andorra la Vella
Servei de Joventut d'Andorra la Vella

@AndorraCapital
@andorracapital
@infancia_alv
@joventutalv
@esportsandorralavella
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