
 
 

ACTIVITATS ESTIU 2022 
Activitats 
proposades 

KSAL SPORT per a nens i nenes nascuts/des entre els anys 2016 i 2010  
JOVE SPORT per a nois i noies nascuts/des entre els anys 2006 i 2009 

Calendari i horari 

 
Data d’inici:               27 de juny de 2022 
Data d’acabament:   29 de juliol de 2022 
Torns setmanals (no s’accepten inscripcions per dies) 
Horari de l’activitat:   de les 9 a les 14 h, de dilluns a divendres 
 

Instal·lacions Zona esportiva de Sant Joan de les Abadesses (pavelló, camp de futbol) 
Pati de l’institut de secundària – zona de la Coromina del Bac - 

Responsables de 
l’activitat: 

 
Tot l’equip dirigent de l’activitat compleix els requisits de la Llei 3/2008 de les 
Professions de l’Esport a Catalunya. 
També es compta amb personal de suport per als més petits. 
 

Dades de l’activitat 

 
Es disposa d’un total de 75 places – 50 per al KSAL SPORT i 25 per al JOVE 
SPORT. 
Al juliol, els dijous, s’ha programat una activitat fora de la comarca – activitat 
de matí i tarda - o amb pernoctació fora de casa.  
Activitats que es realitzaran: jocs col·laboratius, sortides a l’entorn natural en 
BTT o a peu, iniciació a esports no convencionals, etc.. 
 

Inscripcions 

 
Les inscripcions es poden fer a l’adreça: http://ceripolles.tpvescola.com 
Els terminis d’inscripció són:      

- Inscripcions de 3 o més setmanes: del 3 al 31 de maig 
- Inscripcions de 2 setmanes: del 18 al 31 de maig 
- Les inscripcions restaran obertes fins al 10 de juny o fins que s’acabin les 

places disponibles. 
Quota d’inscripció               60€    del 27 de juny a l’1 de juliol 
                                               75€     resta de setmanes(1) 
 

Descomptes (2)                    10%   per a inscripcions de 2 o més germans 
                                               5%    inscripcions de les cinc setmanes 

 
(1) Inclou totes les despeses de les sortides i/o acampades 
(2) Descomptes per persona no acumulables, s’aplicarà el més avantatjós per a les famílies. 
 

Altres dades 
d’interès 

 
El dilluns 20 de juny, a les 19 h, es farà una trobada telemàtica amb les  famílies. 
La informació en relació a la reunió es farà arribar via correu electrònic a través 
de l’adreça electrònica facilitada en el moment de formalitzar la inscripció.   
La inscripció a l’activitat implica l’acceptació de la normativa del Casal Esportiu 
per part del responsable legal del menor. 
 

+ info 

 
Internet:              www.ceripolles.cat  
Per e-mail:         consellesportiu@ceripolles.cat 
Per WhatsApp:  625.422.60 
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