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INTRODUCCIÓ 

Benvingudes famílies; 

Compartim amb vosaltres aquest document on queden reflectits els preus per 

setmana/torn d’aquest estiu 2022.  

Es important que sapigueu que el preu de tots els casals inclouen el monitoratge titulat 

exigit per normativa, el material fungible, tallers, jocs, manualitats, samarreta, piscina... 

I alguna activitat setmanal de festa de l’espuma, castells inflables, jocs d’aigua, racons 

de bombolles i altres. Tot dins d’aquest preu.  

A més a més, teniu l’opció d’incloure alguna excursió dels divendres de tot el dia, segons 

les edats i calendari, amb preu a part. Amb la possibilitat d’anar a llocs com un parc 

aquàtic, Tibidabo, platja, parc d'aventures (tirolines... ), parc animals, Port aventura o 

altres i també es pot afegir alguna nit de colònies o campaments. 

Es important tenir en compte els 3 terminis d’inscripció: 

- 1r termini: del 26 d’abril al 30 de maig. Es té dret a ajuts associació de veïns, 

descomptes, bonificacions, avantatges i premis. 

- 2n termini: de l’1 de juny al 21 de juny. Només dret a descompte i beques Salsa 

Jove. 

- 3r termini: del 22 de juny a 25 de juliol. No té dret a beques ni cap tipus de 

descomptes, bonificacions i avantatges.  

Recordeu que teniu a la vostre disposició beques, ajuts, descomptes poseu-vos en 

contacte amb nosaltres per demanar més informació. 

ATENCIÓ! Per qué es puguin dur qualsevol casal hi ha d’haver un mínim de 15 nens 

inscrits per torn. En cas de no arribar als mínims, automàticament la inscripció passarà 

al casal Esquerra del Ter.  
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CASALS INFANTILS 

CASAL ESQUERRA DEL TER (TAIALÀ) 

• EDAT: 2 a 12 anys 

• LLOC: Local social de Taialà de Girona 

• DURADA: 23 juny al 9 de setembre.  

• CONTACTE: ass.salsajove@gmail.com 

• TELÈFON: 699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

Casal per infants 2 a 12 anys on a través d’una aventura d’estiu desenvoluparan tallers, 

manualitats, racons, ambients, jocs, gimcanes, jocs de cucanya, visites a sales 

d’exposicions i museus, piscina…..Tot acompanyat per activitats com jocs amb 

bombolles, jocs gegants, circuits de vehicles a pedals, festa de la espuma, inflables, 

rampa de sabó,.... Aquest casal té servei de beques i descomptes, a part es pot gaudir 

per setmanes de la forma totalment lliure i personalitzada en horaris i setmanes. 

 

 

 

 

 

MINIS, PETITS, MITJANS I GRANS 

9 A 13H 50€ 

9 A 15H TUPPER 65€ 

9 A 15H CATERING 80€ 

9 A 17H TUPPER 70€ 

9 A 17H CATERING 90€ 

9 A 13H I 15H A 17H 65€ 

*ATENCIÓ: Dintre del preu està inclòs 

l’autocar d’anada i tornada de la piscina. 
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CASAL INFANTIL PETIT XEF 

• EDAT: 8 a 12 anys 

• LLOC: Centre Cívic Ter 

• DURADA: 4 al 29 de juliol 

• CONTACTE: ass.salsajove@gmail.com 

• TELÈFON: 699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

Casal temàtic per els petits de casa que els encanta la cuina, es un casal fet per infants 

de 8 a 12 anys on realitzaran diferents tallers de cuina i prepararan diferents menjars i 

postres. Tot acompanyat per activitats com jocs amb bombolles, jocs gegants, circuits 

de vehicles a pedals, festa de la espuma, inflables, rampa de sabó... 

  

Preu casals temàtic infantil 

9 A 13H 60€ 

9 A 15H TUPPER 70€ 

9 A 15H CATERING 85€ 

9 A 17H TUPPER 80€ 

9 A 17H CATERING 100€ 

9 A 13H I 15H A 17H 70€ 

*ATENCIÓ: Dintre del preu està inclòs 

l’autocar d’anada i tornada de la piscina. 
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CASAL INFANTIL DE MULTIESPORTS 

• EDAT: 8 a 12 anys 

• LLOC: Taialà 

• DURADA: 4 al 29 de juliol 

• CONTACTE: ass.salsajove@gmail.com 

• TELÈFON: 699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

Casal temàtic per infants de 8 a 12 anys on aprendran i practicaran diferents esports, 

com futbol, bàsquet, voleï, tenis... Tot acompanyat per activitats com jocs amb 

bombolles, jocs gegants, circuits de vehicles a pedals, festa de la espuma, inflables, 

rampa de sabó... 

  

Preu casal temàtic infantil 

9 A 13H 60€ 

9 A 15H TUPPER 70€ 

9 A 15H CATERING 85€ 

9 A 17H TUPPER 80€ 

9 A 17H CATERING 100€ 

9 A 13H I 15H A 17H 70€ 

*ATENCIÓ: Dintre del preu està inclòs l’autocar d’anada i tornada de la piscina. 
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CASAL INFANTIL ENGLISH SUMMER 

• EDAT: 8 a 12 anys 

• LLOC: Taialà  

• DURADA: 4 al 29 de juliol 

• CONTACTE: ass.salsajove@gmail.com 

• TELÈFON: 699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

Casal temàtic per infants que hagin cursat 3r, 4rt 5è i 6è de primària per aprendre anglès 

a través de diferents activitats dinàmiques i classes divertides on es realitzaran tota 

mena d’activitats immerses en la llengua anglesa per aprendre de forma divertida. Com: 

a través de tallers, treballs manuals, racons, ambients, jocs, gimcanes, jocs de cucanya, 

visites a sales d’exposicions i museus, piscina... Tot acompanyat per activitats com jocs 

amb bombolles, jocs gegants, circuits de vehicles a pedals, festa de la espuma, inflables, 

rampa de sabó... Per entrar al casal es realitzarà una prova de nivell d’anglès, i aquesta 

serà la que marcarà els grups, es a dir, els grups seran per nivell, no per edat. 

 

 

  

Preu casal temàtic infantil 

9 A 13H 60€ 

9 A 15H TUPPER 70€ 

9 A 15H CATERING 85€ 

9 A 17H TUPPER 80€ 

9 A 17H CATERING 100€ 

9 A 13H I 15H A 17H 70€ 

*ATENCIÓ: Dintre del preu està inclòs 

l’autocar d’anada i tornada de la piscina. 
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CASAL INFANTIL CREATIVE KIDS  

• EDAT: 8 a 12 anys 

• LLOC: Taialà 

• DURADA: 4 juliol al 29 de juliol.  

• CONTACTE: ass. salsajove@gmail.com  

• TEL: 699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

Casal per infants que hagin cursat 3r, 4rt 5è i 6è de primària que tindrà una temàtica 

molt enfocada amb activitats creatives, amb manualitats i tallers amb diferents 

tècniques. Pintura, retallar, fang, escultura, crear, pintar, visites a sales d’exposicions i 

museus, piscina…..Tot acompanyat per activitats com jocs amb bombolles, jocs gegants, 

festa de la espuma, inflables, rampa de sabó....  

  

Preu casal temàtic infantil 

9 A 13H 60€ 

9 A 15H TUPPER 70€ 

9 A 15H CATERING 85€ 

9 A 17H TUPPER 80€ 

9 A 17H CATERING 100€ 

9 A 13H I 15H A 17H 70€ 

*ATENCIÓ: Dintre del preu està inclòs 

l’autocar d’anada i tornada de la piscina. 
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CASAL INFANTIL JOCS DE TAULA I ROL 

• EDAT: 8 a 12 anys 

• LLOC: Taialà 

• DURADA: 4 juliol al 29 de juliol.  

• CONTACTE: ass.salsajove@gmail.com  

• TEL: 699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

Casal per infants de 8 a 12 anys que tindrà una temàtica molt enfocada a aprendre a 

jugar a jocs de taula i crear el seu propi joc de rol. A més, visites a sales d’exposicions i 

museus, piscina…..Tot acompanyat per activitats com jocs amb bombolles, jocs gegants, 

festa de la espuma, inflables, rampa de sabó....  

 

 

 

 

 

 

Preu casal temàtic infantil 

9 A 13H 60€ 

9 A 15H TUPPER 70€ 

9 A 15H CATERING 85€ 

9 A 17H TUPPER 80€ 

9 A 17H CATERING 100€ 

9 A 13H I 15H A 17H 70€ 

*ATENCIÓ: Dintre del preu està inclòs 

l’autocar d’anada i tornada de la piscina. 
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CASAL INFANTIL PETITES RODES 

• EDAT: 8 a 12 anys 

• LLOC: Taialà 

• DURADA: 4 juliol al 29 de juliol.  

• CONTACTE: ass.salsajove@gmail.com   

• TEL: 699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

Casal per infants de 8 a 12 anys que la seva temàtica girarà al voltant de tots aquells 

elements i aparells amb rodes com bicicletes, patins, monopatins, patinets. Hi haurà 

activitats de circuits, curses, rutes amb bici, skatepark, pump track.... A més, visites a 

sales d’exposicions i museus, piscina…..Tot acompanyat per activitats com jocs amb 

bombolles, jocs gegants, festa de la espuma, inflables, rampa de sabó....  

  

Preu casal temàtic infantil 

9 A 13H 60€ 

9 A 15H TUPPER 70€ 

9 A 15H CATERING 85€ 

9 A 17H TUPPER 80€ 

9 A 17H CATERING 100€ 

9 A 13H I 15H A 17H 70€ 

*ATENCIÓ: Dintre del preu està inclòs 

l’autocar d’anada i tornada de la piscina. 
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CASALS JUVENILS  

CASAL JUVENIL ESQUERRA DEL TER (TAIALÀ) 

• EDAT: ESO 

• LLOC: Local social de Taialà de Girona 

• DURADA: 23 juny al 9 de setembre.  

• CONTACTE: ass.salsajove@gmail.com  

• TEL: 699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

Casal per joves molt dinàmic i actiu dedicat exclusivament per adolescents amb la 

intenció que participin de forma activa i passin un estiu diferent amb un munt 

d’activitats dinàmiques i divertides. Amb jocs bojos, gimcanes de tot tipus, dinàmiques, 

caiac al riu i mar, escalada, paddle surf, paintball... Amb la possibilitat de tenir alguna 

activitat de festa de l’espuma, rampa de sabó, inflables humor amarillo....  

  

PREU ESQUERRE DEL TER JOVES 

9 A 14H 60€ 

9 A 15H TUPPER 70€ 

9 A 15H CATERING 85€ 

9 A 17H TUPPER 75€ 

9 A 17H CATERING 95€ 

9 A 14H I 15H A 17H 70€ 

*ATENCIÓ: Dintre del preu està inclòs 

l’autocar d’anada i tornada de la piscina. 
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CASAL JUVENIL AVENTURA 

• EDAT: ESO 

• LLOC: Taialà 

• DURADA: 4 juliol al 29 de juliol.  

• CONTACTE: ass.salsajove@gmail.com 

• TEL: 699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

Casal que és desenvolupa a través d’activitats d’esports de natura i aventura com: caiac 

al riu i mar, coves marines, caiac a estanys o pantans, coasteering, via ferrata, escalada, 

paddle surf, paintball, tirolina, barranquisme, rappels, trekking aquàtic o de muntanya. 

Amb la possibilitat de tenir alguna activitat de festa de l’espuma, rampa de sabó, 

inflables humor amarillo....  

  

PREU CASAL TEMÀTIC JUVENIL 

9 A 14H 75€ 

9 A 15H TUPPER 80€ 

9 A 15H CATERING 95€ 

9 A 17H TUPPER 85€ 

9 A 17H CATERING 105€ 

9 A 14H I 15H A 17H 75€ 

*ATENCIÓ: Dintre del preu està inclòs 

l’autocar d’anada i tornada de la piscina. 
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CASAL JUVENIL MULTIAVENTURA MARINA 

• EDAT: ESO 

• LLOC: Taialà 

• DURADA: 4 juliol al 29 de juliol.  

• CONTACTE: ass.salsajove@gmail.com  

• TEL: 699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

Casal que és desenvolupa a través d’activitats d’esports de natura i aventura centrades 

en espais aquàtics, mars, rius, estanys, pantans...  Amb activitats com: submarinisme, 

snorkel, rem, caiac al riu i mar, coves marines, caiac a estanys o pantans, paddle surf, 

winsurf, paintball, trekking aquàtic. Amb la possibilitat de tenir alguna activitat de festa 

de l’espuma, rampa de sabó, inflables humor amarillo....  

  

PREU CASAL TEMÀTIC JUVENIL 

9 A 14H 90€ 

9 A 15H TUPPER 95€ 

9 A 15H CATERING 110€ 

9 A 17H TUPPER 105€ 

9 A 17H CATERING 125€ 

9 A 14H I 15H A 17H 75€ 

*ATENCIÓ: Dintre del preu està inclòs 

l’autocar d’anada i tornada de la piscina. 
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CASAL JUVENIL GRAN XEF 

• EDAT: ESO 

• LLOC: Centre Cívic Ter 

• DURADA: 4 juliol al 29 de juliol.  

• CONTACTE: ass.salsajove@gmail.com  

• TEL: 699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

Casal per joves de la ESO on passaran un mes per treballant cada setmana un tipus de 

un tipus de cuina, elaborant diferents plats i postres. Amb la possibilitat de tenir alguna 

activitat de festa de l’espuma, rampa de sabó, inflables humor amarillo, dia setmanal de 

piscina, amistats, xarxes socials... 

 

 

 

  

PREU CASAL TEMÀTIC JUVENIL 

9 A 14H 60€ 

9 A 15H TUPPER 70€ 

9 A 15H CATERING 85€ 

9 A 17H TUPPER 75€ 

9 A 17H CATERING 95€ 

9 A 14H I 15H A 17H 70€ 

*ATENCIÓ: Dintre del preu està inclòs 

l’autocar d’anada i tornada de la piscina. 
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CASAL JUVENIL YOUNG ENGLISH 

• EDAT: ESO 

• LLOC: Centre Cívic Ter 

• DURADA: 4 juliol al 29 de juliol.  

• CONTACTE: ass.salsajove@gmail.com  

• TEL: 699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

Casal per joves de la ESO on passaran un mes per treballant la llengua anglesa a través 

d’activitats dinàmiques i classes divertides. Com: a través de tallers, treballs manuals, 

racons, ambients, jocs, gimcanes, piscina…. Amb la possibilitat de tenir alguna activitat 

de festa de l’espuma, rampa de sabó, inflables humor amarillo, dia setmanal de piscina, 

amistats, xarxes socials... 

  

PREU CASAL TEMÀTIC JUVENIL 

9 A 14H 70€ 

9 A 15H TUPPER 75€ 

9 A 15H CATERING 90€ 

9 A 17H TUPPER 85€ 

9 A 17H CATERING 105€ 

9 A 14H I 15H A 17H 75€ 

*ATENCIÓ: Dintre del preu està inclòs 

l’autocar d’anada i tornada de la piscina. 
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CASAL JUVENIL CULTURA URBANA 

• EDAT: ESO 

• LLOC: Centre Cívic Ter. 

• DURADA: 4 juliol al 29 de juliol.  

• CONTACTE: ass.salsajove@gmail.com  

• TEL: 699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

Casal per joves de la ESO que pretén endinsar els adolescents de 12 a 16 anys en la 

cultura i les danses urbanes, hiphop, grafitis, big box, rap, vestimenta... Amb la 

possibilitat de tenir alguna activitat de caiac, inflables, humor amarillo... 

  

PREU CASAL TEMÀTIC JUVENIL 

9 A 14H 70€ 

9 A 15H TUPPER 75€ 

9 A 15H CATERING 90€ 

9 A 17H TUPPER 85€ 

9 A 17H CATERING 105€ 

9 A 14H I 15H A 17H 75€ 

*ATENCIÓ: Dintre del preu està inclòs l’autocar d’anada i tornada de la piscina. 
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CASAL JUVENIL ART URBÀ 

• EDAT: ESO 

• LLOC: Taialà 

• DURADA: 4 juliol al 29 de juliol.  

• CONTACTE: ass.salsajove@gmail.com  

• TEL: 699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

Casal per joves de la ESO on passaran un mes immersos en la creació artística de murals 

de grans dimensions fet amb diverses tècniques com grafitis, pinzells, colors… Amb la 

possibilitat de tenir alguna activitat de festa de l’espuma, rampa de sabó, inflables 

humor amarillo, dia setmanal de piscina, amistats, xarxes socials... 

 

  

PREU CASAL TEMÀTIC JUVENIL 

9 A 14H 70€ 

9 A 15H TUPPER 75€ 

9 A 15H CATERING 90€ 

9 A 17H TUPPER 85€ 

9 A 17H CATERING 105€ 

9 A 14H I 15H A 17H 75€ 

*ATENCIÓ: Dintre del preu està inclòs 

l’autocar d’anada i tornada de la piscina. 
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CASAL JUVENIL MATINS ACTIUS 

• EDAT: +16 anys 

• LLOC: Taialà 

• DURADA: 4 juliol al 29 de juliol.  

• CONTACTE: ass.salsajove@gmail.com  

• TEL: 699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

Casal per adolescents majors de 16 anys com alternativa per tots els que volen fer una 

activitat d’estiu i no de premonitors. Casal molt compromès amb l’entorn del barri, amb 

la intenció que participin del poble de forma activa i passin un estiu diferent amb alguna 

activitat divertida. Farem murals pintant, plantarem arbres, recollirem brossa dels 

entorns naturals, ajudarem al casal a fer activitats, pintarem jocs en places, ajudarem a 

recollir i repartir menjar... El casal inclou fer caiac al riu i mar, paddle surf, paintball, 

trekking aquàtic o de muntanya, festa de l’espuma, inflables... 

 

 

 

 

  

PREU CASAL TEMÀTIC JUVENIL 

9 A 14H 70€ 

9 A 15H TUPPER 75€ 

9 A 15H CATERING 90€ 
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CASAL JUVENIL ANIMACIÓ CARRER 

• EDAT: ESO 

• LLOC: Taialà 

• DURADA: 4 juliol al 29 de juliol.  

• CONTACTE: ass.salsajove@gmail.com 

• TEL: 699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

Casal per joves de la ESO per aprendre a muntar un espectacle de animació de carrer 

amb percussió, xanquers, malabaristes, andròmines, monstres, monocicles, vestimenta, 

altres. Amb la possibilitat de tenir alguna activitat de festa de l’espuma, rampa de sabó, 

inflables humor amarillo, dia setmanal de piscina, amistats, xarxes socials... 

  

PREU CASAL TEMÀTIC JUVENIL 

9 A 14H 70€ 

9 A 15H TUPPER 75€ 

9 A 15H CATERING 90€ 

9 A 17H TUPPER 85€ 

9 A 17H CATERING 105€ 

9 A 14H I 15H A 17H 75€ 

*ATENCIÓ: Dintre del preu està inclòs 

l’autocar d’anada i tornada de la piscina. 
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PREMONITORS 

• EDAT: ESO 

• LLOC: Taialà 

• DURADA: 4 juliol al 29 de juliol.  

• CONTACTE: ass.salsajove@gmail.com 

• TEL: 699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

IMPORTANT: Com a màxim podem acceptar a 5 premonitors per cada torn i casal i 

activitat tal i com marca la normativa de lleure en el Decret 267/2016 

CAMPUS VOLUNTARIAT PREMONITORS (15 A 17 ANYS) 

Activitat d’estiu que donarà la forma pràctica la possibilitat de introduir-se en el món 

del lleure. Fent de premonitori amb grups d’infants més petits i agafant pràctica.  Amb 

possibilitat d’alguna activitat d’aventura i altres: caic al riu i mar, via ferrata, escalada, 

submarinisme, paddle surf, paintball, trekking aquàtic o de muntanya. Colònies o 

campament. Aquest casal es pot gaudir per setmanes de forma totalment lliure i 

personalitzada en horaris i setmanes. 

 

 

OPCIÓ 1: 

Només a fer de premonitor, sense cap despesa. Es una activitat 

TOTALMENT GRATUITA però no podrà gaudir de les activitats i 

excursions. Es donarà certificat d’hores.  

OPCIÓ 2: 
Faig de premonitor i em pagaré l’entrada a les activitats i excursions. Això 

té un cost de 130€. Es donarà certificat d’hores realitzades. 
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CURS FORMACIÓ PREMONITORS (15 A 17 ANYS) 

Activitat d’estiu que donarà la formació teòrica i pràctica per tenir el títol de 

premonitori. Fent de premonitor amb grups d’infants més petits i agafant pràctica.  Amb 

possibilitat d’alguna activitat d’aventura i altres: caic al riu i mar, via ferrata, escalada, 

submarinisme, paddle surf, paintball, trekking aquàtic o de muntanya. Colònies o 

campament.  

 

PREUS EXTRES CASALS INFANTIL I JUVENILS 

 

  

OPCIÓ 1: 
Vull fer la formació reglada per tenir la titulació de premonitors, cost de 

190€ mes. 

Servei despertador (8 a 9h) 15€/setmana. 

Dia solt despertador (8 a 9h) 6€/dia. 

Servei d’acollida (17h a 19h) 25€/setmana.  

Càtering esporàdic 9€/dia. 

Dia solt de casal de 9 a 13h. 15€/dia. 

Dia solt de casal de 9 a 15h amb tupper. 20€/dia. 

Dia solt de casal de 9 a 15h amb càtering 25€/dia. 

Dia solt de casal de 9 a 17 amb tupper. 25€/dia. 

Dia solt de casal de 9 a 17 amb càtering 30€/dia. 
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PREUS ALTRES ACTIVITATS 

Compartim amb vosaltres els preus les activitats extres planificades per aquest estiu. 

Aquestes tenen un cost addicional al preu per setmana de casal.  

En cas que no s’arribés als mínims per poder realitzar l’excursió es retornaran els diners 

d’aquesta. En cas de no venir d’excursió podrà assistir al casal amb normalitat.  

EXCURSIONS DE TOT EL DIA (DIVENDRES) 

TORNS DIA LLOC DESCRIPCIÓ PREU 

Torn 1 24 juny BANYOLES Sortida a les 9h i arribada a les 

17h. A l’estació d’autobusos. Bus 

públic TEISA (Mínim de 15 

infants) 

12€ 

Torn 2 1 juliol SIGEAN Sortida a les 9h de Plaça 

Germans Sàbat i arribada a les 

23h al mateix lloc. Bus privat 

(Mínim de 30 infants). 

40€ 

Torn 3 8 juliol TIBIDABO Sortida a les 9h de Plaça 

Germans Sàbat i arribada a les 

23h al mateix lloc. Bus privat 

(Mínim de 40 infants). 

25€ 

Torn 4 15 juliol WATER WORLD Sortida a les 9h de Plaça 

Germans Sàbat i arribada a les 

20h al mateix lloc. Bus privat 

(Mínim de 30 infants). 

30€ 
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Torn 5 22 juliol PLATJA+ 

TIROLINES 

Sortida a les 9h i arribada a les 

17h. A l’estació d’autobusos. Bus 

privat TEISA (Mínim de 10 

infants) 

30€ 

Torn 6 29 juliol PORTAVENTURA 

OPCIÓ A: Sortida a les 6:30h de 

Plaça Germans Sàbat, surt de 

Portaventura a les 00h, arribada 

a les 2:30h matinada a Girona. 

Bus privat. (Mínim 50 persones) 

55€ 

OPCIÓ B: Sortida a les 6:30h de 

Plaça Germans Sàbat, surt de 

Portaventura a les 19h, arribada 

a les 22h a Girona. Bus privat. 

(Mínim 50 persones) 

45€ 

OPCIÓ C: Només viatge d’anada i 

tornada. Entrada no inclosa. 

Horari a confirmar. No hi ha 

mínim de persones i sempre 

lligades a l’opció A i B. 

30€ 

 

 

Torn 7 5 agost PLATJA MALGRAT 

DE MAR + PARC 

INFANTIL GEGANT 

Sortida a les 9h i arribada a les 

17h. A l’estació de trens. Tren 

Renfe (Mínim de 10 infants) 

15€ 

Torn 8 12 agost GNOMO PARK Sortida a les 9h i arribada a les 

17h. A l’estació d’autobusos. Bus 

públic TEISA (Mínim de 15 

infants) 

25€ 
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COLÒNIES  

Les colònies van destinades a infants de 2  a 15 anys, i es realitzaran els dies 16,17,18 de 

juliol a Vilanova de Sau, té un cost de 100€ els 3 dies.  

Es una experiència inoblidable per els petits de casa, on realitzaran un conjunt de jocs i 

activitats adaptades a la seva edat, passaran uns dies de convivència amb la resta 

d’infants i companys i on faran amics i amigues d’aventura.  

El transport a la casa de colònies va a càrrec de les famílies, i el preu inclou monitoratge, 

tots els àpats, menys el primer dinar, material, activitats, dos pernoctacions, 

assegurança... 

Torn 9 19 agost FUNDACIÓ LA 

MONA 

Sortida a les 9h i arribada a les 

17h. A l’estació de trens. Tren 

(Mínim de 10 infants) 

25€ 

Torn 10 26 agost MUSEU DEL 

JUGUET + PLATJA 

Sortida a les 9h i arribada a les 

17h. A l’estació d’autobusos. Bus 

públic TEISA (Mínim de 10 

infants) 

20€ 

Torn 11 2 

setembre 

GRANJA MAS BES  Sortida a les 9h de Plaça 

Germans Sàbat i arribada a les 

17h al mateix lloc. Bus privat 

(Mínim de 30 infants). 

30€ 

Torn 12 9 

setembre 

BANYOLES Sortida a les 9h i arribada a les 

17h. A l’estació d’autobusos. Bus 

públic TEISA. (Mínim de 10 

infants) 

12€ 
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ACTIVITATS GRATUÏTES 

VOLUNTARIAT 

• LLOC: Barri de Taialà, Girona. 

• DURADA: 23 de juny al 2 de setembre, sense 

interrupció. 

• HORARIS: a triar, mínim 8h a 15h.  

• CONTACTE: ass.salsajove@gmail.com /699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

Tens més de 18 anys i vols agafar experiència amb infants i joves en activitats de lleure. 

Vine a passar uns dies amb nosaltres, t’ensenyarem a organitzar activitats de lleure, a 

fer currículum, a conèixer persones del món i a viure experiències diverses. A part de 

trobar un bon ambient de treball i diversió assegurada. Podem buscar allotjament 

gratuït per estades llargues de pràctiques, si es ve de fora de la província de Girona. 

 

PREMONITORS 

• EDAT: ESO 

• LLOC: Taialà 

• DURADA: 4 juliol al 29 de juliol.  

• CONTACTE: ass.salsajove@gmail.com 

• TEL: 699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

Com s’ha esmentat amb anterioritat, si tens entre 15 i 17 anys, i vols endinsar-te dins 

del món de lleure, pots venir de forma gratuïta i participar fent de premonitor amb grups 

d’infants més petits i agafant pràctica. Es una activitat totalment gratuïta però no podrà 

gaudir de les activitats i excursions.   
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BRIGADA JOVE 

• EDAT: +16 anys 

• LLOC: Taialà 

• DURADA: 4 juliol al 29 de juliol.  

• CONTACTE: ass.salsajove@gmail.com  

• TEL: 699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

Casal per adolescents majors de 16 anys dedicat a joves i adolescents amb ganes de 

treballar, aptitud, actituds i hàbits laborals i de responsabilitat. Es un casal molt 

compromès amb l’entorn del barri, amb la intenció que participin del poble de forma 

activa i passin un estiu diferent amb alguna activitat divertida. Farem murals pintant, 

plantarem arbres, recollirem brossa dels entorns naturals, ajudarem al casal a fer 

activitats, pintarem jocs en places, ajudarem a recollir i repartir menjar... El casal inclou 

fer caiac al riu i mar, paddle surf, paintball, trekking aquàtic o de muntanya, festa de 

l’espuma, inflables... 
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PRÀCTIQUES 

• LLOC: Barri de Taialà, Girona. 

• DURADA: 23 de juny al 2 de setembre sense 

interrupció. 

• HORARI: a triar, mínim de 8h a 15h.  

• CONTACTE: ass.salsajove@gmail.com  

• TEL: 699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

Et donem la possibilitat de forma gratuïta de realitzar les teves pràctiques de: 

- Monitor de lleure 

- Director de lleure 

- Pràctiques empresa Batxillerat. 

- Treballs a la comunitat (pagar multes i delictes menors) 

- Cicle superior educació infantil. 

- Cicle superior d’animació sociocultural. 

- Cicle superior integració social. 

- Cicle mitjà d’activitats fisicoesportives en el medi natural. 

- Cicle mitjà guia activitats esportives i lleure. 

- Cicle superior animació esportiva. 

- Grau educació social. 

- Grau de pedagogia. 

Podem buscar allotjament a preu baix per estades llargues de pràctiques. 
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CASAL SOCIAL 

• EDAT: 2 a 12 anys FOTO A TRIAR 

• LLOC: Barri de Taialà, Girona 

• DURADA: 23 juny al 9 de setembre.  

• CONTACTE: ass.salsajove@gmail.com 

• TELÈFON: 699008522 

• WEB INSCRIPCIONS: www.salsajove.com  

La nostra entitat oferirà les places que queden lliures a cada torn a famílies de pobresa 

extrema, casos derivats de serveis socials, menors provinents de zones de conflictes 

bèlics o camps de refugiats. Places gratuïtes, sense dret a triar casal, guardar plaça i 

mercè de la disposició disponible la setmana abans de començar.   .Casal per infants i 

joves 2 a 15 anys on a través d’una aventura d’estiu desenvoluparan tallers, manualitats, 

racons, ambients, jocs, gimcanes, jocs de cucanya, visites a sales d’exposicions i museus, 

piscina…..Tot acompanyat per activitats com jocs amb bombolles, jocs gegants, circuits 

de vehicles a pedals, festa de la espuma, inflables, rampa de sabó,.... Garantirem la plaça 

sempre que el comportament de l’infant sigui acceptable. 

 


