LUDOTECA SANTA COLOMA
Aquest estiu aprendràs i gaudiràs de les històries més increïbles d’Andorra. Un estiu de misteri
t’espera a la Ludoteca de Santa Coloma.

EDATS

De 3 a 8 anys. Nascuts entre l’any 2009 i el 30 de juny del 2014 (escolaritzats a maternal i/o
primera ensenyança el curs 2016/17)

TORNS

(places limitades a 52 infants per torn): del 3 de juliol al 7 de setembre
1r torn: del 3 al 7 de juliol
2n torn: del 10 al 14 de juliol
3r torn: del 17 al 21 de juliol
4t torn: del 24 al 28 de juliol
5è torn: del 31 al 4 d’agost
6è torn: del 8 a l’11 d’agost (torn de 4 dies, dilluns 7 d’agost és festiu)
7è torn: del 14 al 18 d’agost (torn de 4 dies, dimarts 15 d’agost és festiu)
8è torn: del 21 al 25 d’agost
9è torn: del 28 d’agost l’1 de setembre
10è torn: del 4 al 7 de setembre (torn de 4 dies, divendres 8 de setembre és festiu)

HORARIS

Servei matí: de 8 a 9.30 h
Activitats: de 9.30 a 13 h i de 15 a les 18.30 h
Menjador: de 13 a 15 h
Servei de guarda: de 18.30 a 20.30 h

PREUS

Pre-reserva del torn: 6 €/torn
Activitat torn de 5 dies: 38,26 €
Activitat torn de 4 dies: 30,60 €
*Descompte d’un 20% per germans sempre que estiguin inscrits al mateix torn

PREU MENJADOR

Servei opcional
Torn de 5 dies: 35 €
Torn de 4 dies: 28 €

Servei matí: 4 €/torn (servei opcional)
Servei de guarda: 4 €/torn (servei opcional)
Samarretes activitats d’estiu: 5 €/samarreta

DATES D’INSCRIPCIONS

A partir del 29 de maig i fins exhaurir places

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Edifici Administratiu Comunal. Departament Social
De 9 a 15 h, telèfon: 730 020
Oficina de Santa Coloma
De 9 a 15 h, telèfon: 730 000 (ext. 9300)

CASAL D’INFANTS EL LLAMP
Aquest estiu tindràs el mar més a prop que mai! Vine al Llamp i ho veuràs!

EDATS:

De 3 a 8 anys. Nascuts entre l’any 2009 i el 30 de juny del 2014
(escolaritzats a maternal i/o primera ensenyança el curs 2016/17)

TORNS

(places limitades a 76 infants per torn):
Del 3 de juliol al 7 de setembre
1r torn: del 3 al 7 de juliol
2n torn: del 10 al 14 de juliol
3r torn: del 17 al 21 de juliol
4t torn: del 24 al 28 de juliol
5è torn: del 31 al 4 d’agost
6è torn: del 8 a l’11 d’agost (torn de 4 dies, dilluns 7 d’agost és festiu)
7è torn: del 14 al 18 d’agost (torn de 4 dies, dimarts 15 d’agost és festiu)
8è torn: del 21 al 25 d’agost
9è torn: del 28 d’agost l’1 de setembre
10è torn: del 4 al 7 de setembre (torn de 4 dies, divendres 8 de setembre és festiu)

HORARIS:

Servei matí: de 8 a 9.30 h
Activitats: de 9.30 a 13 h i de 15 a 18.30 h
Menjador: de 13 a 15 h
Servei de guarda: de 18.30 a 20.30 h

PREUS

Pre-reserva del torn: 6 €/torn
Activitat torn de 5 dies: 38,26 €
Activitat torn de 4 dies: 30,60 €
*Descompte d’un 20 % per germans sempre que estiguin inscrits al mateix torn

MENJADOR

(servei opcional)
Torn de 5 dies: 35 €
Torn de 4 dies: 28 €
Servei matí: 4 €/torn (servei opcional)
Servei de guarda: 4 €/torn (servei opcional)
Samarretes activitats d’estiu: 5 €/samarreta

DATES D’INSCRIPCIONS

A partir del 29 de maig i fins exhaurir places

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Edifici Administratiu Comunal. Departament Social
De 9 a 15 h, telèfon: 730 020
Oficina de Santa Coloma
De 9 a 15 h, telèfon: 730 000 (ext. 9300)

ESCOLES ESPORTIVES D’ESTIU
Activitats esportives de lleure per a infants de 6 a 13 anys. Es combinen activitats aquàtiques
(piscina interior i exterior), esportives, recreatives i de muntanya.

EDATS

De 6 a 13 anys (nascuts entre els anys 2004 i 2011)

DATES

8 torns de dilluns a divendres, del 3 de juliol al 25 d’agost
1r torn: del 3 al 7 de juliol
2n torn: del 10 al 14 de juliol
3r torn: del 17 al 21 de juliol
4t torn: del 24 al 28 de juliol
5è torn: del 31 de juliol al 4 d’agost
6è torn: del 8 a l’11 d’agost (torn de 4 dies, dilluns 7 d’agost és festiu)
7è torn: del 14 al 18 d’agost (torn de 4 dies, dimarts 15 d’agost és festiu)
8è torn: del 21 al 25 d’agost

LLOC DE RECOLLIDA

A la plaça del Poble. En cas de pluja, a la Sala Polivalent

HORARIS

Horari d’activitats: de 9 a 17 h
Servei de recollida al matí: de 8 a 9 h
Servei de recollida a la tarda: de 17 a 17.30 h
Servei de ludoteca: de 17.30 a 20.15 h (servei opcional)

SERVEI D’APARCAMENT

L’aparcament del Prat de la Creu té la primera mitja hora d’estacionament gratuïta

PREUS

72 € (torn de 5 dies) i 57,60 € (torn de 4 dies) amb servei de menjador inclòs
20% de descompte el segon germà
57,60 € (torn de 5 dies) i 46,08 € (torn de 4 dies) amb servei de menjador inclòs
30% de descompte a partir del tercer germà
50,40 € (torn de 5 dies) i 40,32 € (torn de 4 dies)
Servei de ludoteca: 5 €/torn (de 17.30 a 20.15 h)

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

Les inscripcions es podran formalitzar a partir de l’1 de juny,
a través del web http://esportsonline.comuandorra.ad - telèfon d’informació: 730 090

ORGANITZA

Departament d’Esports del Comú d’Andorra la Vella

MATINS ESPORTIUS + OPCIÓ DINAR
Activitat esportiva per a joves en les que es combinen activitats aquàtiques, de raqueta, de
fitness, arts marcials, esports individuals i esports col·lectius (de dilluns a divendres de 9 a 13 h).
A més a més, es pot escollir l’opció dinar (de 13 a 15 h).

EDATS

De 12 a 17 anys (nascuts entre el 2000 i el 2005)

DATES

8 torns de dilluns a divendres, del 3 de juliol al 25 d’agost
1r torn: del 3 al 7 de juliol
2n torn: del 10 al 14 de juliol
3r torn: del 17 al 21 de juliol
4t torn: del 24 al 28 de juliol
5è torn: del 31 de juliol al 4 d’agost
6è torn: del 8 a l’11 d’agost (torn de 4 dies, dilluns 7 és festiu)
7è torn: del 14 al 18 d’agost (torn de 4 dies, dimarts 15 és festiu)
8è torn: del 21 al 25 d’agost

PUNTS DE RECOLLIDA

Al matí: de 8 a 9 h (plaça del Poble)
Al mig dia: de 13 a 13.30 h (plaça del Poble)
Després de dinar: de 15 a 15.30 h (plaça del Poble)

SERVEI D’APARCAMENT

L’aparcament del Prat de la Creu té la primera mitja hora d’estacionament gratuïta

PREU

Preu de l’activitat: 40 € (torn de 5 dies) i 32 € (torn de 4 dies)
15% de descompte segon germà: 34 € (torn de 5 dies) i 27,20 € (torn de 4 dies)

PREU SUPLEMENT OPCIÓ DINAR
Torn de 5 dies: 32 €
Torn de 4 dies: 26 €

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

Les inscripcions es podran formalitzar a partir de l’1 de juny,
a través del web http://esportsonline.comuandorra.ad - telèfon d’informació: 730 090

ORGANITZA

Departament d’Esports del Comú d’Andorra la Vella

MOU-TE AMB McDonald’s!
Tres hores diàries jugant i aprenent l’esport escollit combinat amb tres hores
diàries d’activitats esportives recreatives.

EDATS

De 6 a 14 anys (nascuts entre els anys 2003 i el 2011)

DATES

1r torn: del 28 d’agost a l’1 de setembre
Esport a escollir: Futbol, Bàsquet, Vòlei Platja/Pàdel, Rítmica, Natació/Atletisme, Hoquei i Ball
esportiu
2n torn: del 4 al 7 de setembre
Esports a escollir: Futbol, Bàsquet, Vòlei Platja/Pàdel, Rítmica, Natació/Atletisme, Patinatge i
Ball esportiu

LLOC DE RECOLLIDA

A la plaça del Poble. En cas de pluja, a la Sala Polivalent

HORARIS

Horari d’activitats: de 9 a 17 h
Servei de recollida al matí: de 8 a 9 h
Servei de recollida a la tarda: de 17 a 17.30 h
Servei de ludoteca: de 17.30 a 20.15 h (servei opcional)

SERVEI D’APARCAMENT

L’aparcament del Prat de la Creu té la primera mitja hora d’estacionament gratuïta

PREU

1r torn: 72 €/torn (servei de menjador inclòs)
20% de descompte el segon germà: 57,60 €/torn

30% de descompte a partir del tercer germà: 50,40 €/torn
2n torn: 57,60 €/torn (servei de menjador inclòs)
20% de descompte el segon germà: 46,08 €/torn
30% de descompte a partir del tercer germà: 40,32 €/torn
5 €/torn el servei de ludoteca (de 17.30 a 20.15 h)

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

Les inscripcions es podran formalitzar a partir de l’1 de juny,
a través del web http://esportsonline.comuandorra.ad - telèfon d’informació: 730 090

COL·LABOREN

Federació Andorrana de Bàsquet, Unió Esportiva Santa Coloma, Federació Andorrana de
Voleibol, Club Esportiu Serradells, Club Rítmica Serradells, Federació Andorrana d’Atletisme,
Club Patinatge Artístic Principat d’Andorra, Andorra Hoquei Club, Federació Andorrana de Ball
Esportiu i McDonald’s

ORGANITZA

Departament d’Esports del Comú d’Andorra la Vella

COLÒNIES A L’ALBERG LA COMELLA
Necessitem un bon equip per deslliurar l’Alberg LA COMELLA de tots els intrusos que han
arribat. Ens vols venir a ajudar? T’hi esperem!

EDATS

Nascuts entre l’any 2003 i el 2010

TORNS

1r torn: del 17 al 28 de juliol
2n torn: del 21 d’agost a l’1 de setembre

PLACES

Places limitades a 60 infants per torn

HORARIS

Arribada a l’alberg el primer dia del torn inscrit: de 9 a 10 h
Recollida a l’alberg el darrer dia del torn inscrit: de 15 a 17.30 h

PREUS

Pre-reserva del torn: 6 €/torn
Colònies: 220 €/torn
Samarretes: 5 €/samarreta

REUNIÓ DE PRESENTACIÓ

El dilluns 19 de juny, a les 21 h, al Casal d’infants el Llamp

DATES D’INSCRIPCIONS

A partir del 29 de maig, els infants residents a la parròquia d’Andorra la Vella
A partir del 6 de juny, els infants de la resta de parròquies

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Edifici Administratiu Comunal. Departament Social
De 9 a 15 h, telèfon: 730 020

CAMPUS VÒLEI PLATJA ESTIU 2017
EDAT

De 6 a 13 anys

DATES

1r torn: del 17 al 21 de juliol
2n torn: del 24 al 28 de juliol

LLOC D’ACOLLIDA I RECOLLIDA

Acollida: de 9.45 a 10 h al Gimnàs del Lycée Comte de Foix
Recollida: de 17 a 17.30 h al Gimnàs del Lycée Comte de Foix

DINAR

El dinar l’han de portar els nens de casa

PREU

35 €/torn

MATERIAL NECESSARI

Motxilla petita, esmorzar, una ampolla d’aigua, banyador, tovallola de bany, crema solar, gorra,
roba i calçat esportiu

INFORMACIÓ

Club Voleibol Andorra, telèfon: 65 66 68
Centre esportiu dels Serradells: 73 00 90

INSCRIPCIONS

cvandorra@gmail.com
http://esportsonline.comuandorra.ad

ORGANITZA

Club Voleibol Andorra

COL·LABORA

Comú d’Andorra la Vella

CAMPUS D’ESTIU DE GIMNÀSTICA RÍTMICA
EDAT

De 6 a 16 anys

DATES

Del dissabte 1 de juliol al diumenge 9 de juliol

LLOC

L’Hospitalet de l’Infant

ACTIVITATS

Gimnàstica rítmica, jocs lúdics, caiac i activitats de platja

DIRECTORS ESPORTIUS

Meritxell Torres i Cristina Ferriz
Entrenadores del Club Rítmica Serradells

SERVEI D’AUTOBÚS
Sortida de l’Orri a les 9 h

PREU

400 € - En el moment de la inscripció s’han de pagar 50 €, en efectiu, en concepte de reserva
de plaça i la resta, per domiciliació bancària

REUNIÓ DE PRESENTACIÓ

El dimarts 20 de juny, a les 20 h, a la 3a planta del Centre esportiu dels Serradells

OBERTURA D’INSCRIPCIONS
El dilluns 1 de juny

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Centre Esportiu dels Serradells, telèfon: 730 090
Anna Pazos, telèfon: 613 928 – 349 521
Meritxell Torres, telèfon: 328 924

ORGANITZA

Club Rítmica Serradells

COL·LABORA

Comú d’Andorra la Vella

ESCOLA DE CICLISME DE L’AGRUPACIÓ
CICLISTA ANDORRANA
INICI DEL CURS

Dilluns 3 d’abril del 2017

FI DEL CURS

Dissabte 15 d’octubre del 2017

GRUP INICIACIÓ (4 i 5 anys)

Dies: tots els dijous
Horari: de 18 a 19.30 h
Lloc: Càmping Riberaygua (Santa Coloma)
Preu: quota soci (45 € + 30 € mensuals)
Places limitades: grup limitat a 8 nens

GRUP TOURMALET (6 i 7 anys)

Dies: tots els dilluns
Horari: de 18 a 19.30 h
Lloc: Càmping Riberaygua (Santa Coloma)
Preu: quota soci (45 € + 30 € mensuals)
Places limitades: grup limitat a 16 nens

GRUP GALIBIER (8 i 9 anys)
Dies: tots els dimarts
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Càmping Riberaygua (Santa Coloma)
Preu: quota soci (45 € + 32 € mensuals)
Places limitades: grup limitat a 16 nens

GRUP STELVIO (10 a 14 anys)
Dies: tots els dimecres i el 1r dissabte del mes
Horari: de 18 a 20 h i dissabte de 10 a 14 h
Lloc: Càmping Riberaygua (Santa Coloma)
Preu: quota soci (45 € + 40 € mensuals)
Places limitades: grup limitat a 16 nens
QUÈ CAL PORTAR

Casc, guants, roba d’esport, sabatilles d’esport o de BTT, bidó d’aigua i barreta energètica

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Al local social del club, els dimarts i dimecres de 18.30 a 20.30 h i els divendres de 19 a 20 h
(Av. Terravella 9, local planta baixa, Andorra la Vella - telèfon: 863 663)
bikeaca@gmail.com – www.bikeaca.ad

ORGANITZA

Agrupació Ciclista Andorrana

COL·LABORA

Comú d’Andorra la Vella

CURSETS DE NATACIÓ
EDATS

De 2,5 a 12 anys (nascuts entre els anys 2014 i 2006)

DATES

Quatre torns setmanals de dilluns a dijous
1a setmana: del dilluns 3 al dijous 6 de juliol
2a setmana: del dilluns 10 al dijous 13 de juliol
3a setmana: del dilluns 17 al dijous 20 de juliol
4a setmana: del dilluns 24 al dijous 27 de juliol

HORARI

De 17.30 a 18.20 h o de 18.25 a 19.15 h

ACTIVITATS

Curset de natació setmanal, de dilluns a dijous, de 50 minuts diaris. Nivell iniciació en piscina
petita fins a 5 anys i nivell perfeccionament a la piscina gran a partir de 4 anys

PREU

1 setmana: 45 €
2 setmanes: 80 €
3 setmanes: 110 €
4 setmanes: 140 €

ASSEGURANÇA

Tots els inscrits han de tenir l’assegurança extraescolar vigent per al període d’activitats a les
que han estat inscrits

INFORMACIÓ

Al correu electrònic: serradellsnatacio@gmail.com
Als telèfons: 381 851 (Ariel) o 730 090 (Centre Esportiu dels Serradells)

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es podran formalitzar a partir del dia 1 de juny,
a través del web http://esportsonline.comuandorra.ad

ORGANITZA

Club Esportiu Serradells (Natació)

COL·LABORA

Comú d’Andorra la Vella

A ANDORRA LA VELLA CAP NEN SENSE ESTIU!

Si no pots assumir el cost de qualsevol de les activitats d’estiu ofertes pel Comú d’Andorra la Vella,
adreça’t al Departament de Social, telèfon: 730 020 .
Les famílies que facin les inscripcions i sol·licitin una prestació social o bé un monitor d’integració
hauran de formalitzar la demanda d’inscripció tres setmanes abans de la data d’inici de l’activitat.

