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CASAL D’INFANTS EL LLAMP 

Preus 
Servei de matí: 
58,60 € (5 dies d’activitats amb 4 dies el servei de menjador inclòs)
Descompte per als germans: 46,88 €
45,48 € (4 dies d’activitats amb 3 dies el servei de menjador inclòs)
Descompte per als germans: 36,38 €
Servei tot el dia: 
66,26 € (5 dies d’activitats amb 4 dies el servei de menjador inclòs)
Descompte per als germans: 53 €
51,60 € (4 dies d’activitats amb 3 dies el servei de menjador inclòs)
Descompte per als germans: 41,28 €
Servei de guarda: 4 €/torn

Per fer la preinscripció caldrà abonar 20 €, import que es descomptarà en la facturació
Samarreta suplementària: 5 €/unitat 

Assegurança
En el moment de formalitzar la inscripció, es declara i dona per signada la declaració que els 
infants inscrits disposen de l’assegurança extraescolar vigent per al període d’activitats.

Inscripcions
A partir del dilluns 15 de juny a andorralavella.ad/inscripcions  
Telèfon d’informació: 730 020

Organitza
Departament de Social del Comú d’Andorra la Vella

Edats
De 3 a 7 anys. Nascuts entre l’any 2013 i el 30 de juny del 2017 (escolaritzats)

Dates
10 torns de dilluns a divendres, del 29 de juny al 4 de setembre
1r torn: del 29 de juny al 3 de juliol
2n torn: del 6 al 10 de juliol
3r torn: del 13 al 17 de juliol
4t torn: del 20 al 24 de juliol
5è torn: del 27 al 31 de juliol
6è torn: del 4 al 7 d’agost (torn de 4 dies, el dia 3 és festiu)
7è torn: del 10 al 14 d’agost
8è torn: del 17 al 21 d’agost
9è torn: del 24 al 28 d’agost
10è torn: del 31 d’agost al 4 de setembre
* Els dies d’excursió els infants hauran de portar el pícnic de casa

Horaris
Servei de matí
Recollida: al matí de 7.45 a 8.45 h i al migdia de 15 a 15.30 h. 
Horari d’activitats: de 8.45 a 15 h 
Servei tot el dia
Recollida: al matí de 8 a 9 h i a la tarda de 17 a 17.30 h. 
Horari d’activitats: de 9 a 17 h 
Servei de guarda: de 17.30 a 20 h (opcional)
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LUDOTECA DE SANTA COLOMA 

Preus 
Servei de matí
58,60 € (5 dies d’activitats amb 4 dies el servei de menjador inclòs)
Descompte per als germans: 46,88 €
45,48 € (4 dies d’activitats amb 3 dies el servei de menjador inclòs)
Descompte per als germans: 36,38 €
Servei tot el dia
66,26 € (5 dies d’activitats amb 4 dies el servei de menjador inclòs)
Descompte per als germans: 53 €
51,60 € (4 dies d’activitats amb 3 dies el servei de menjador inclòs)
Descompte per als germans: 41,28 €

Per fer la preinscripció caldrà abonar 20 €, import que es descomptarà en la facturació 
Samarreta suplementària: 5 €/unitat 
Servei de guarda: 4 €/torn

Assegurança
En el moment de formalitzar la inscripció, es declara i dona per signada la declaració que els 
infants inscrits disposen de l’assegurança extraescolar vigent per al període d’activitats.

Inscripcions
A partir del dilluns 15 de juny a andorralavella.ad/inscripcions  
Telèfon d’informació: 730 020

Organitza
Departament de Social del Comú d’Andorra la Vella

Edats
De 3 a 7 anys. Nascuts entre l’any 2013 i el 30 de juny del 2017 (escolaritzats)

Dates
10 torns de dilluns a divendres, del 29 de juny al 4 de setembre
1r torn: del 29 de juny al 3 de juliol
2n torn: del 6 al 10 de juliol
3r torn: del 13 al 17 de juliol
4t torn: del 20 al 24 de juliol
5è torn: del 27 al 31 de juliol
6è torn: del 4 al 7 d’agost (torn de 4 dies, el dia 3 és festiu)
7è torn: del 10 al 14 d’agost
8è torn: del 17 al 21 d’agost
9è torn: del 24 al 28 d’agost
10è torn: del 31 d’agost al 4 de setembre
* Els dies d’excursió els infants hauran de portar el pícnic de casa

Horaris
Servei de matí
Recollida: al matí de 7.45 a 8.45 h i al migdia de 15 a 15.30 h
Horari d’activitats: de 8.45 a 15 h 
Servei tot el dia
Recollida: al matí de 8 a 9 h i a la tarda de 17 a 17.30 h
Horari d’activitats: de 9 a 17 h 
Servei de guarda: de 17.30 a 20 h (opcional)
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ESCOLES ESPORTIVES 
Es combinen activitats aquàtiques, esportives, recreatives i de muntanya.

Preus 
Servei de matí 
58,60 € (5 dies d’activitats amb 4 dies el servei de menjador inclòs)
Descompte per als germans: 46,88 €
45,48 € (4 dies d’activitats amb 3 dies el servei de menjador inclòs)
Descompte per als germans: 36,38 €
Servei tot el dia
66,26 € (5 dies d’activitats amb 4 dies el servei de menjador inclòs)
Descompte per als germans: 53 €
51,60 € (4 dies d’activitats amb 3 dies el servei de menjador inclòs)
Descompte per als germans: 41,28 €

Per fer la preinscripció caldrà abonar 20 €, import que es descomptarà en la facturació 
Samarreta suplementària: 5 €/unitat 
Servei de guarda: 4 €/torn

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 7 €/torn en concepte d’assegurança.

Inscripcions
A partir del dilluns 15 de juny a andorralavella.ad/inscripcions  
Telèfon d’informació: 730 090

Organitza
Departament d’Esports del Comú d’Andorra la Vella

Edats
De 8 a 14 anys (nascuts entre els anys 2006 i 2012)

Dates
10 torns de dilluns a divendres, del 29 de juny al 4 de setembre
1r torn: del 29 de juny al 3 de juliol
2n torn: del 6 al 10 de juliol
3r torn: del 13 al 17 de juliol
4t torn: del 20 al 24 de juliol
5è torn: del 27 al 31 de juliol
6è torn: del 4 al 7 d’agost (torn de 4 dies, el dia 3 és festiu)
7è torn: del 10 al 14 d’agost
8è torn: del 17 al 21 d’agost
9è torn: del 24 al 28 d’agost
10è torn: del 31 d’agost al 4 de setembre
* Un dia a la setmana els infants hauran de portar el pícnic de casa 

Horaris
Servei de matí 
Recollida: al matí de 7.45 a 8.45 h i al migdia de 15 a 15.30 h. Escola de Ciutat de Valls
Horari d’activitats: de 8.45 a 15 h 
Servei tot el dia
Recollida: al matí de 8 a 9 h i a la tarda de 17 a 17.30 h. Col·legi Janer
Horari d’activitats: de 9 a 17 h 
Servei de guarda: de 17.30 a 20 h (opcional)



10 11

ESTEM DE FESTA!
Es combinen activitats aquàtiques, esportives i recreatives en dissabtes i festius.
Aquest servei es realitzarà amb un mínim d’inscrits.

CAMPUS KUNG-FU 
Es combina amb activitats aquàtiques, esportives, recreatives i de muntanya

Edats
De 3 a 14 anys (nascuts entre els anys 2006 i 2017)

Dates
Juliol: dissabtes: 4, 11, 18 i 25
Agost: dilluns 3 i dissabtes 1, 8, 15, 22 i 29 
Setembre: dissabte 5 i dilluns 7 
* Els infants hauran de portar el pícnic de casa

Horaris
Servei de recollida: al matí de 9 a 9.30h i a la tarda a de 16.30 a 17 h al casal d’infants el Llamp
Horari d’activitats: de 9.30 a 16.30 h 

Preu de l’activitat / dia
7,65 €. Descompte per als germans: 6,12 €

Per fer la preinscripció caldrà abonar 6,12 €/dia, import que es descomptarà en la facturació.

Assegurança
En el moment de formalitzar la inscripció, es declara i dóna per signada la declaració que els 
infants inscrits disposen de l’assegurança extraescolar vigent per al període d’activitats.

Inscripcions
A partir del dilluns 15 de juny a andorralavella.ad/inscripcions  
Telèfon d’informació: 730020

Organitzen
Departament d’Esports i Departament de Social del Comú d’Andorra la Vella

Edats
De 5 a 15 anys (nascuts entre els anys 2005 i 2015)

Dates
1r torn: del 20 al 24 de juliol
2n torn: del 27 al 31 de juliol

Horari
De 9 a 17 h (amb dinar inclòs, excepte el dimecres que s’haurà de portar el dinar de casa)

Lloc de recollida
Sala Polivalent

Preu activitat
99 € federats / 109 € no federats 
30% de descompte per als germans

Inscripcions
www.kungfuandorra.com  

Informació
clubkungfutaichi@andorra.ad - telèfon 376900

Organitza
Club Kung-fu Taichi



12 13

COLÒNIES DEL CASAL D’INFANTS EL LLAMP A CAN FONT, 
BRUNYOLA (GIRONA) *

DIJOUS ALTERNATIUS 2020
Tots els dijous de juliol i agost els adolescents que tinguin el carnet de La Central podran gaudir 
de diferents esports d’aventura i altres disciplines més alternatives. 

* La realització de les colònies 
està condicionada a les mesures 
derivades de la crisi sanitària de 
la COVID-19. El Comú d’Andorra la 
Vella es reserva el dret d’anul·lar i/o 
modificar les colònies previstes per 
a aquest 2020.

Edats
Nascuts entre els anys 2006 i 2013

Torns
1r torn: del 27 de juliol al 7 d’agost
2n torn: del 17 al 28 d’agost

Places
Places limitades a 40 infants per torn

Horaris
Sortida: el primer dia del torn a les 8.30 h al carrer Prat de la Creu núm. 68-76. 
Parada d’autobús de la Grau
Arribada: l’últim dia del torn a partir de les 17 h al carrer Prat de la Creu núm. 68-76. 
Parada d’autobús de la Grau

Preus
Pre-reserva del torn: 20 €/ torn
Residents a la parròquia d’Andorra la Vella: 220 €/torn
Altres parròquies: 264 €/torn

Reunió de presentació
Dijous 25 de juny a les 21 h, al Casal d’Infants el Llamp

Inscripcions
Les inscripcions es podran formalitzar a partir del dilluns 22 de juny, de 9 a 15 h, al Departament 
de Social. Avinguda Príncep Benlloch, 59, baixos. Telèfon: 730 020

Organitza
Departament de Social del Comú d’Andorra la Vella

Edats
De 12 a 17 anys (nascuts entre els anys 2003 i 2008)

Juliol
Dia 2: Capoeira / preu: 3 €
Dia 9: Tir amb arc / preu: 3 €
Dia 16: Trekking + pernoctació en refugi obert (Prat Primer) / preu: 6 €
Dia 23: Akro branche a Orlú, França (inscripcions fins al 10/07/20) / preu: 6 €
Dia 30: Ràfting a Sort / preu: 6 €

Agost
Dia 6: Kizomba, batxata i balls llatins / preu: 3 €
Dia 13: Ioga dinàmic i Acro ioga / preu: 3 €
Dia 20: Via ferrada / preu: 3 €
Dia 27: Posta de sol + pujada en Jeep / preu: 6 €

Lloc de recollida
La Central, Servei de Joventut del Comú d’Andorra la Vella

Informació i inscripcions
La Central Servei de Joventut - telèfon: 730 007 (places limitades)
De dilluns a dijous d’11 a 18.30 h i divendres de 9.30 a 17 h

Organitzen
La Central, Servei de Joventut i Departament d’Esports 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 a l’aire lliure (de 12 a 13 h)

Edats
De 12 a 17 anys (nascuts entre el 2003 i el 2008)

Dates
1r torn: del 6 al 10 de juliol
2n torn: del 13 al 17 de juliol
3r torn: del 20 al 24 de juliol
4t torn: del 27 al 31 de juliol
5è torn: del 3 al 7 d’agost
6è torn: del 10 al 14 d’agost
7è torn: del 17 al 21 d’agost
8è torn: del 24 al 28 d’agost
9è torn: del 31 d’agost al 4 de setembre

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 de l’activitat
21,25 €

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 han estat inscrits. Si l’infant no té l’assegurança extraescolar o no és beneficiari de la CASS 
haurà d’abonar 7 €/torn en concepte d’assegurança

Informació i inscripcions
La Central Servei de Joventut - telèfon: 730 007
De dilluns a dijous d’11 a 18.30 h i divendres de 9.30 a 17 h

Organitza
Federació Andorrana de Voleibol
 
Patrocina
Comú d’Andorra la Vella
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CAMPANYA VÒLEI PLATJA

Pistes obertes al públic de l’1 de juliol al 6 de setembre
De dilluns a divendres de 16.30 a 22.30 h, i dissabtes i diumenges de 16.30 a 20.30 h
 
Torneig de vòlei platja, obert a tothom, els dijous de 20 a 22.30 h alternant 3x3 i 2x2
Juliol: 2/7 (3x3), 9/7 (2x2), 16/7 (3x3), 23/7 (2x2) i 30/7 (3x3)
Agost: 6/8 (2x2), 13/8 (3x3), 20/8 (2x2), 27/8 (3x3) i 3/9 (2x2)

Torneig Festa Major d’Andorra la Vella
Divendres 31 de juliol a les 19 h
 
Concurs de castells de sorra Festa Major
Dilluns 3 d’agost a les 11 h

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

 

A ANDORRA LA VELLA
CAP NEN 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
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SEGUEIX-NOS A LES XARXES

Comú d'Andorra la Vella
Serradells
La Central - SERVEI DE JOVENTUT D'ANDORRA LA VELLA

andorracapital 
infancia_alv
joventutalv
serradells

INFORMACIÓ: 

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

La Central
Servei de Joventut
Caseta del Parc Central
+376 730 007

@AndorraCapital
@JoventutALV



andorralavella.ad


