
COLÒNIES ESPORTIVES SALLENT ESTIU 2022          

                                                                                                         
 

 

 ACTIVITATS:   

 

 

 

 

 DIES:  Del 27 de juny al 22 de juliol. 

 EDATS: Per a nens i nenes de 3r de primària a 4t d’ESO. 

 SETMANES: 

  

 
 
 

 HORARI: De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h. 

 INSTAL.LACIONS: Pavelló d’esports,  pista coberta, piscina, camp de volei platja, rocòdrom, Petanca, 

pistes de tennis i pàdel, camp de futbol i sobretot gaudir de l’entorn natural.             

 INFORMACIÓ:  Pavelló d’esports (696447383) / Ajuntament  (938370200)                                                           

o al correu electrònic: pavello@sallent.cat 

 INSCRIPCIONS: Del 19 de maig al 3 de juny (PLACES LIMITADES ) 

 Presencialment a l’OMIAC de l’Ajuntament o bé telemàticament a través de la web de 

l’Ajuntament tràmits i gestions (Instància genèrica) 

1ª setmana: del 27 de juny a l’1 de juliol 
2ª setmana: del 4 al 8 de juliol 
3ª setmana: de l’11 al 15 de juliol 
4ª setmana: del 18 al 22 de juliol 
 

L’Ajuntament de Sallent vol assegurar que durant el període d’estiu tots els infants i joves tinguin 

l’oportunitat de participar en activitats que combinen el lleure i la pràctica de l’esport. Es realitzaran  

activitats esportives, activitats a l’aire lliure, caminades, orientació a la natura, esports d’aventura,  

activitats aquàtiques, canoes, planxes, caiac, karts, btt, jocs i altres activitats lúdic esportives.  

Volem garantir unes activitats de qualitat i sobretot amb les màximes mesures de seguretat i sempre 
seguint les indicacions de les autoritats sanitàries. 

 

 

 

 

 

 

de les autoritats sanitàries. 

 

 

 
  

 

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 
 

 

mailto:pavello@sallent.cat


 Preu: 45 € / setmana  (Descomptes:  2 germans o 1 germà de família nombrosa o     

monoparental 10% i 3 germans inscrits 20%) 

SETMANES 1 SETMANA 2 SETMANES 3 SETMANES 4 SETMANES 

PREU  45 € 90 € 135 € 180 € 

PREU FAMÍLIA NOMBROSA O 

MONOPARENTAL  

40,50 € 81 € 121,50 € 162 € 

PREU 3 GERMANS 36 € 72 € 108 € 144 € 

 

 Inclou: monitors titulats, instal.lacions, material, assegurança,..) 

 DOCUMENTACIÓ QUE CAL ENTREGAR PER FER LA INSCRIPCIÓ: 

* Butlleta d’inscripció degudament emplenada. 

* Fotocòpia de la targeta sanitària. 

* Fotocòpia del llibre de vacunes. 

* Comprovant de pagament de la quota, on s’hi indiqui nom i cognoms dels nen/a  i el concepte Colònies 

Esportives 2022, realitzat per transferència bancària a favor de l’Ajuntament de Sallent al número de compte: 

         CaixaBank: ES24 2100 0025 3802 0022 7052 

*Qualsevol família que es trobi en situació de dificultat socioeconòmica, pot sol.licitar a través d’un cita prèvia, una 

valoració a serveis socials per optar a una bonificació econòmica, trucant al telèfon 938370200 o per correu 

electrònic a :  ssocials@sallent.cat. 

*Un cop tramitada la inscripció, no s’acceptaran devolucions excepte per raons mèdiques o en cas de força major justificat.  

 

 MATERIAL QUE CAL PORTAR: 

 Samarreta esportiva, pantalons curts i sabatilles esportives. 

 Motxilla marcada amb el nom i cognoms del nen/a. 

 Esmorzar i aigua per hidratar-se al llarg de la jornada (aconsellable 1 litre). 

 Dies que fem activitats d’aigua caldrà portar (banyador, tovallola, xancletes). 

 Gorra i crema amb protecció solar. 

 Dies que fem sortides avisarem del material que heu de portar. 

 No cal portar: diners, mòbils      
 

    Organitza :                                    Col.labora: 
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