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CASALS
DE SETMANA
SANTA
LA CASITA 2017
Mitjançant les diferents activitats de jocs i tallers es durà a terme la nostra
tasca educativa i treball en valors per tal de contribuir al desenvolupament
socioafectiu dels nostres participants. Treballarem diferents hàbits d’higiene, d’autonomia... perquè els nois i noies puguin tenir cura de les seves
coses. El centre d’interès també preveu l’elaboració de les normes de convivència, la distribució dels càrrecs i els moments de relació.
Mode i període d’inscripció: del 20 al 31 de març
Dies: de dimarts a dijous i divendres al matí
Lloc i hora: c/Cervantes, 32, Salt. Matins de 9 a 13 h
Preu: 80 €
Organitza: Associació La Caseta · Centre Labouré
Contacte: asolacaseta@gmail.com- Tels. 669 00 28 75/640 12 02 61

fins el 31 de març
Dies: del 10, 11, 12 i 13 d’abril (Setmana Santa)
Lloc i hora: CEIP LES ARRELS de 9 a 17 h (segons inscripcions) amb acollida de 8 a 9 h.
Públic: famílies d’alumnes de P3 fins a 4rt de primària.
Preu: segons l’empresa de lleure
Organitza: GIROLLEURE SC
Contacte: ampalesarrelssalt@gmail.com · girolleure@hotmail.com

EQUITACIÓ AMB PONIS
Estades a La Crinera a l’aire lliure i amb animals. L’activitat principal proposada és poder muntar els ponis.
Dies: 10, 11, 12 i 13 d’abril
Lloc i hora: La Crinera, de 9 a 14 h
Preu: 80 €
Organitza: La Crinera
Contacte: Sra. Montse - Tel. 626 17 91 60

NOVES TECNOLOGIES

CASAL - AMPA LES ARRELS

#INSTAGRAMER

Casal de Setmana Santa 2017
Mode i període d’inscripció: ampalesarrelssalt@gmail.com -

Càpsula formativa per aprendre les tècniques d’un bon instagramer. Mitjançant la simplicitat i eines d’edició d’imatge fixa, podreu crear un punt de

ZOOTROPOLIS, UN REMAKE SALVATGE
En el desenvolupament del projecte simularem un rodatge real amb els
participants que hauran de desenvolupar rols tant davant com darrere de
les càmeres. Durant la fase de preproducció els nens i nenes hauran de fer
un càsting per demostrar les seves habilitats interpretatives, a més a més de
dissenyar i construir els decorats i el vestuari. Durant la fase de construcció
es duran a terme els rols d’actors, vestuari i maquillatge, director, operador
de càmera, director d’art, director de so... Finalment, acabarem les jornades
maratonianes amb l’edició del material durant la postproducció.
Mode i període d’inscripció: www.eramzeta.com fins al 5 d’abril
Dies: 10, 11, 12 i 13 d’abril
Lloc i hora: ERAM Zeta de 9.30 a 13.30 h

Públic: nens i nenes de 6 a 12 anys
Preu: 60 €
Organitza: ERAM Zeta (c/ Sant Antoni, 1)
Contacte: info@eramzeta.com

IMAGINA FENT EL CLICK
Imagina fent el click és un curs que treballa mitjançant la cinemàtica d’un
espai ludicocreatiu, dins del marc audiovisual i tecnològic, de la mà d’activitats potenciadores i estimuladores de la creativitat en què els participants
aprendran jugant. L’eix vertebrador del taller consistirà a generar el relat de
la llegenda de Sant Jordi a partir de fotografies. Així doncs, els participants
es maquillaran i crearan el món medieval on va succeir la història de Sant
Jordi per explicar-la a través de fotografies.
Mode i període d’inscripció: www.eramzeta.com fins al 5 d’abril
Dies: 10, 11, 12 i 13 d’abril
Lloc i hora: ERAM Zeta de 9.30 a 13.30 h
Públic: nens i nenes de P3, P4 i P5
Preu: 60 €
Organitza: ERAM Zeta (c/ Sant Antoni, 1)
Contacte: info@eramzeta.com
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vista personal i explicar les vostres històries des d’un angle diferent utilitzant el llenguatge de la imatge.
Dins del curs es treballaran les temàtiques de Minimal, Foodie, Street Photography i Landscapes-Nature.
Mode i període d’inscripció: www.eramzeta.com fins al 5 d’abril
Dies: 10, 11, 12 i 13 d’abril
Lloc i hora: ERAM Zeta de 9.30 a 13.30 h
Públic: joves de 12 a 17 anys
Preu: 60 €
Organitza: ERAM Zeta (c/ Sant Antoni, 1)
Contacte: info@eramzeta.com
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SEGONA REVISTA DIGITAL A
EDUTIC-TALLER DE SETMANA SANTA
En la creació de la revista digital els alumnes aprenen què és el sumari,
l’editorial... decideixen quines seccions voldran a la seva revista, redacten els
continguts, realitzen les fotografies, les il·lustracions, dissenyen i maqueten.
Mode i període d’inscripció: per formalitzar la inscripció, envieu-nos
un WhatsApp al 606 22 07 88 o un correu electrònic a pregunta@edutic.cat
indicant TALLER DE SETMANA SANTA, el nom complet de l’alumne, el nom
complet i DNI de la mare, pare o tutor i l’adreça familiar.
Dies: 10, 11, 12 i 13 d’abril, de dilluns a dijous, de 9 a 12 h
Lloc i hora: EduTIC Acadèmia de Noves Tecnologies
Públic: a partir de 7 anys
Preu: 30 €/taller
Organitza: EduTIC Acadèmia de Noves Tecnologies (c/ Major, 127)
Contacte: C/e: pregunta@edutic.cat · Tel. 606 22 07 88 / 972 24 09 77

ART
CASAL ESCOLA PACO MORGADO
Espai per a nens i nenes d’entre 6 i 13 anys on estimularem les seves facultats creatives, perceptives, visuals i manuals. Farem dibuix, pintura, manualitats, treballarem amb fang, etc.
Grups reduïts, màxim 10 nens.
Inscripcions: directament a l’escola o per telèfon al núm. 606 68 08 04

Dies: 10, 11, 12 i 13 d’abril
Lloc i hora: Escola d’Art Paco Morgado de 9 a 13 h
Públic: nens i nenes d’entre 6 i 13 anys
Preu: 48 €
Organitza: Escola d’art Paco Morgado (c/ Francesc Macià, 63)
Contacte: escolapacomorgado@hotmail.es · Tel. 606 68 08 04

ANGLÈS
FUN WEEKS: CASAL DE SETMANA SANTA
EN ANGLÈS
Casal de Setmana Santa en anglès que tindrà com a tema Irlanda. Els
nens treballen la temàtica a través de cançons, històries, jocs, etc. Tot amb
l’objectiu d’aprendre i passar una bona estona. També hi ha espai per a les
manualitats i jocs al parc. Els nens estan distribuïts en grups de màxim 10
alumnes, per garantir la interacció amb el professor i la resta de companys.
De la mateixa manera, els nens s’agrupen per franges d’edat per tal d’adaptar l’aprenentatge a cada edat.
Inscripcions: salt@kidsandus.es · Tel. 872 02 51 67 fins a acabar les places.
Lloc i hora: Kids&Us Salt de 9 a 13 h. Acollida gratuïta de 8 a 9 h i de 13 a 14 h.
Públic: nens i nenes de 3 a 10 anys
Preu: 80 euros (alumnes Kids) i 85 euros (no alumnes)
Organitza: Kids&Us Salt (c/ Francesc Macià, 61)
Contacte: salt@kidsandus.es

CASALS
MUNICIPALS
D’ESTIU
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CASALS
MUNICIPALS
D’ESTIU
CASAL DE LLEURE I CASAL ESPORTIU
TER-AVENTURA
Els casals van adreçats a nens i nenes, nois i noies nats entre els anys 2003
i 2013.
Els nens i nenes nats entre els anys 2008 i 2010 (1er, 2on i 3er de primària)
poden escollir participar al Casal Esportiu o al Casal de Lleure.

CONTINGUTS DELS CASALS
Casal de Lleure: jocs en totes les seves modalitats, cançons, danses, manualitats, sortides a llocs d’interès del municipi i piscina, tot dinamitzat en
relació a un eix d’animació.
Casal Esportiu Ter - Aventura: jocs d’iniciació esportiva, esports d’equip, esports individuals, piscina, piragüisme, orientació, coneixement de Salt, del
seu territori i del seu entorn natural.

TORNS I MODALITATS
1r: del 26 al 30 de juny
2n: del 3 al 7 de juliol		
3r: del 10 al 14 de juliol
4t: del 17 al 21 de juliol
5è: del 24 al 28 de juliol (25 festiu)
6è: del 31 de juliol al 4 d’agost

7è: del 7 a l’11 d’agost
8è: del 14 al 18 d’agost (15 festiu)
9è: del 21 al 25 d’agost
10è: del 28 d’agost a l’1 de setembre
11è: del 4 al 8 de setembre

PREU PER TORN
- 10 € pel servei d’ acollida de les 8 a les 9 h
- 35 € de les 9 a 13 h, sense dinar
- 75 € de les 9 a les 15 h amb dinar
- 90 € de les 9 a les 17 h amb dinar
- 55 € Jornada partida de les 9 a les 13 h i de les 15 a les 17 h

DESCOMPTES
10 % família nombrosa general
20 % família nombrosa especial
El dia de la inscripció cal portar l’original i còpia del carnet de família nombrosa.

ESTRUCTURACIÓ DELS GRUPS
Els grups es faran per franges d’edat.
Cada grup estarà format per un màxim de 20 infants i el número de monitors/es anirà en funció amb el Decret 267/2016.

DOCUMENTACIÓ

Casal de Lleure: l’Escola del Pla (torns juny/juliol) i el Pavelló
Municipal d’Esports (agost/setembre) seran els punts de trobada, recollida
i base de la major part de les activitats. La piscina municipal a l’aire lliure i
d’altres instal·lacions esportives municipals, s’utilitzaran com a instal·lacions complementàries.
Els dinars es serviran al menjador de l’Escola del Pla.

Dades personals actualitzades del nen/a, noi/a i dels pares, avis o tutors
legals.
Per inscripcions ON-LINE caldrà fer arribar a l’organització la inscripció
original signada.

Casal Esportiu Ter-Aventura: El Pavelló Municipal d’Esports
serà el punt de trobada , recollida i base de la major part de les activitats.
La piscina municipal a l’aire lliure, altres instal·lacions esportives municipals així com l’entorn natural del Parc de les Deveses i el riu Ter s’utilitzaran
com a espais complementaris.
Els dinars es serviran al menjador de l’Escola del Pla.

INSCRIPCIONS

DEL 8 AL 26 DE MAIG DE 2017
Per Internet: www.salt.cat del 8 al 26 de maig a partir de les 9 h
Presencials: AULA N. 12 - Sala de formació del primer pis de l’Edifici
Ateneu de la Factoria Cultural Coma Cros (c/ Sant Antoni, 1)
Del 15 al 26 de maig, matins de 9 a 15 h i tardes de dilluns de 16 a 19 h

CONDICIONS
- Únicament podran tramitar les inscripcions els pares, avis o tutors legals
dels participants als casals.
- Les inscripcions de nens o nenes amb necessitats educatives especials
s’hauran de tramitar presencialment. L’organització del Casal avaluarà
cada cas en funció de les característiques personals de cada infant i en relació a les competències professionals de monitoratge del Casal.
- Dins el període d’inscripció només s’admetran les inscripcions dels nens
i nenes empadronats a Salt o bé que els seus pares, avis o tutors legals ho
estiguin. Les inscripcions que no compleixin aquest requisit passaran a la
llista d’espera.
- Les baixes o els canvis de modalitat no justificats es penalitzaran amb el
25 % del preu abonat.
- Prèvia comunicació, l’Ajuntament es reserva la possibilitat de suspendre els
torns o les modalitats horàries que no comptin amb un mínim de 10 incripcions. En aquest cas es retornarà el 100% del import de les inscripcions.
- Els nois i noies nats entre els anys 2003 i 2006 hauran de portar la seva
pròpia bicicleta i casc.
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LLOC DE L’ACTIVITAT
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- La simple formalització de la inscripció implica l’acceptació d’aquestes
condicions així com l’autorització per tal que la persona inscrita participi a
totes les activitats programades dins els casals.

PAGAMENT
Per Internet: amb la targeta de crèdit en el mateix moment de
tramitar les inscripcions o bé imprimint el document d’autoliquidació, que
es podrà fer efectiu a qualsevol oficina o caixer automàtic de “La Caixa”,
en un termini màxim de 5 dies des del moment en què s’hagi tramitat la
inscripció.
Presencials: en formalitzar la vostra inscripció presencial us serà
lliurat el document d’autoliquidació, que es podrà fer efectiu a qualsevol
oficina o caixer automàtic de “La Caixa” en un termini màxim de 5 dies des
del moment en què s’hagi tramitat la inscripció.

REUNIÓ INFORMATIVA
La reunió informativa adreçada a les mares i pares tindrà lloc el dimecres 7
de juny a les 20 h a l’Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros.

ALTRES CASALS
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ALTRES CASALS
LLEURE

CASAL NATURALISTA DE LES DEVESES DE
SALT
Les Deveses de Salt són un lloc idoni per passar-hi els matins d’estiu. Aquest
és el lloc on us proposem un casal en què els vostres fills estaran cada dia
plenament en contacte amb la natura, tot descobrint quins animals s’hi
amaguen i aprenent a fer de petits naturalistes. Un casal on cada dia és
una sorpresa i un descobriment en un entorn excepcional i posant especial
èmfasi en el respecte pels infants.
Mode i període d’inscripció: www.lacopa.cc del 19 d’abril fins a l’1 de
maig (fins a esgotar les places).
Lloc i hora: l’horari del casal és de 9 a 15 h i el lloc per determinar
Públic: nens i nenes d’entre 4 a 12 anys
Preu: casal sencer 240 €, una setmana 70 € i un dia esporàdic 16 €/dia.
Organitza: La Copa SCCL
Contacte: Marta Picó i Micaló
Dades d’interès: el dinar es porta de casa amb carmanyola. Els infants es
podran acollir al casal a partir de les 8.30 h (suplement 1 euro per dia) i
recollir a les 15. 30 h (suplement 1 euro per dia)
Més informació: www.lacopa.cc

CASAL D’ESTIU - AMPA LES ARRELS
Casal el mes de juny i juliol de 2017.
Mode i període d’inscripció: ampalesarrelssalt@gmail.com · fins el 31
de març
Dies: del 10, 11, 12 i 13 d’abril (Setmana Santa) i estiu del 22 al 30 de juny
i del 3 al 31 de juliol.
Lloc i hora: CEIP LES ARRELS de 9 a 17 h (segons inscripcions) amb acollida de 8 a 9 h.
Públic: famílies d’alumnes de P3 fins a 4rt de primària.
Preu: segons l’empresa de lleure
Organitza: GIROLLEURE SC
Contacte: ampalesarrelssalt@gmail.com · girolleure@hotmail.com

MITJANS DE COMUNICACIÓ/PROGRAMES DE
TV I RÀDIO
Mitjançant activitats relacionades amb el joc ens endinsarem en el món
dels mitjans de comunicació recreant programes de TV i ràdio, i també es
dissenyarà algun petit opuscle o revista. Les activitats seran variades i s’alternaran les activitats dins la ludoteca amb sortides i visites de proximitat.
Lloc i mode d’inscripció: a la Ludoteca o bé al despatx 101 de l’Hotel
d’Entitats Les Bernardes, presencialment.
Període d’inscripció: del 2 al 12 de maig, dimarts i dijous, de 9 a 12 h i
dilluns a divendres, de 15 a 16.30 h. Requisits per a inscriure’s: haver estat
inscrit a la ludoteca durant el curs 2016/17. En cas que hi hagi places va-

CASAL D’ESTIU A L’ESTACIÓ JOVE “DEPÈN DE TU”
Durant el mes de juliol a l’Estació Jove farem activitats tots els dilluns, dimecres i divendres. Entre tots i totes dissenyarem i pensarem una campanya
de sensibilització del medi ambient, amb vídeos, accions i excursions. Cada
setmana anirem a la piscina i farem sortides especials: un dia a la platja i
un a l’Aquadiver.
Lloc i mode d’inscripció: A L’Estació Jove durant el mes de juny
Dies: tots els dilluns, dimecres i divendres del mes, del 3 al 28 de juliol
Lloc i hora: l’Estació Jove (Passeig Països Catalans, s/n) de 17 a 19.30 h

Públic: joves a partir de 15 anys
Preu: gratuït, exceptuant l’entrada a Aquadíver
Organitza: Àrea de Juventut
Contacte: info@saltjove.cat / Tel. 972 40 50 07 / www.saltjove.cat

CASAL D’ESTIU A LA FABRICA JOVE
“AVENTURA’T”
Durant el mes de juliol tenim programades un seguit d’activitats perquè no
et quedis a casa; esports, jocs d’aigua, excursions... Un dia anirem a la platja
i per acabar a Aquadiver.
Públic destinatari: de 12 a 14 anys
Lloc de realització: La Fàbrica Jove.
Data: del 3 al 28 de juliol.
Horari: de 17 a 20 h
Lloc i mode d’inscripció: durant el mes de juny a La Fàbrica Jove
Preu: gratuït (exceptuant l’entrada a Aquadiver)
Contacte: Fàbrica Jove · 972 246 576 o fabricajove@saltjove.cat
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cants s’obrirà la convocatòria a la resta de la població.
Dies: 1r torn: del 26/06/17 al 07/07/17 de 9 h a 13 h
2n torn: del 10/07/17 al 21/07/17 de 9 h a 13 h
3r torn: 26, 27 i 28/07/17 de 9 h a 13 h (només de 10 a 14 anys)
Lloc de realització: la Ludoteca de Salt Les Bernardes
Públic: infants i joves de 5 a 14 anys que hagin estat inscrits durant el curs
escolar 2016/17 a la Ludoteca de Salt Les Bernardes.
Preu: gratuït. En cas de fer alguna sortida s’abonarà el import del transport
utilitzat.
Organitza: Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
Contacte: Helena, Marta o Sílvia - Tel. 972 24 52 33
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NOVES TECNOLOGIES
STOP MOTION
Els alumnes crearan el seu curt amb la tècnica stop motion. Els participants
es dividiran en grups: guió, decoració, vestuari, efectes especials, fotografia,
muntatge, so... +info a edutic.cat
Mode i període d’inscripció: es pot formalitzar la inscripció enviant un
WhatsApp al 606 22 07 88, un c/e a pregunta@edutic.cat o presencialment
al C/ Major, 127 de Salt, i proporcionar les dades personals de l’alumne/a i
de la tutora o tutor.
Dies: del 26 de juny al 7 de juliol
Lloc i hora: EduTIC Acadèmia de Noves Tecnologies de 9 a 12 h
Públic: nens i nenes de 7 a 12 anys
Preu: 65 €
Organitza: EduTIC Acadèmia de Noves Tecnologies (c/ Major, 127)
Contacte: c/e: pregunta@edutic.cat – Tel. 606 22 07 88 / 972 24 09 77

PROGRAMACIÓ D’APLICACIONS AMB MIT
APP INVENTOR
Primer, els alumnes aprendran a crear una calculadora per iniciar-se en
l’APP inventor, dissenyaran el seu aspecte i la programaran. Un cop acabada, crearan una APP original pensada i dissenyada per ells.
Mode i període d’inscripció: es pot formalitzar la inscripció enviant un

WhatsApp al 606 22 07 88, un c/e a pregunta@edutic.cat o presencialment
al c/ Major, 127 de Salt, i proporcionar les dades personals de l’alumne/a i
de la tutora o tutor.
Dies: del 10 de juliol al 21 de juliol
Lloc i hora: EduTIC Acadèmia de Noves Tecnologies, de 9 a 12 h
Públic: nens i nenes de 7 a 12 anys
Preu: 65 €
Organitza: EduTIC Acadèmia de Noves Tecnologies
Contacte: c/e: pregunta@edutic.cat · Tel. 606 22 07 88 / 972 24 09 77

TV EDUTIC
Els alumnes decidiran el contingut del seu programa de televisió. Hi haurà
una entrevista, un reportatge i les seccions que ells preparin. Es repartiran
en grups: per a preparar el guió de l’entrevista i buscar informació, per fer
fotos, gravar i muntar. +info a edutic.cat
Mode i període d’inscripció: es pot formalitzar la inscripció enviant un
WhatsApp al 606 22 07 88, un c/e a pregunta@edutic.cat o presencialment
del c/ Major, 127 de Salt, i proporcionar les dades personals de l’alumne/a
i de la tutora o tutor.
Dies: del 24 de juliol al 4 d’agost
Lloc i hora: EduTIC Acadèmia de Noves Tecnologies, de 9 a 12 h
Públic: nens i nenes de 7 a 12 anys
Preu: 65 €
Contacte: C/e: pregunta@edutic.cat · Tel. 606 22 07 88 / 972 24 09 77

Els alumnes dissenyaran en 3D models per ser impresos o utilitzats en la
realitat augmentada. Dissenyaran els seus propis models i marques per tal
de poder-los incorporar a entorns reals a través de l’APP Augment. +info
edutic.cat
Mode i període d’inscripció: es pot formalitzar la inscripció enviant un
WhatsApp al 606 22 07 88, un c/e a pregunta@edutic.cat o presencialment
del c/ Major, 127 de Salt, i proporcionar les dades personals de l’alumne/a
i de la tutora o tutor.
Dies: del 7 al 18 d’agost
Lloc i hora: EduTIC Acadèmia de Noves Tecnologies de 9 a 12 h
Públic: nens i nenes de 7 a 12 anys
Preu: 65 euros
Organitza: EduTIC Acadèmia de Noves Tecnologies
Contacte: c/e: pregunta@edutic.cat · Tel. 606 22 07 88 / 972 24 09 77

ART
CASAL ARTÍSTIC D’ESTIU ESCOLA D’ART
PACO MORGADO
Espai per a nens i nenes entre 6 i 13 anys on estimularem les seves facultats
creatives, perceptives, visuals i manuals. Farem dibuix, pintura, manualitats,
treballarem amb fang, etc. Grups reduïts de màxim 5 nens.
Mode i període d’inscripcions: directament a l’escola o per telèfon al
núm. 606 68 08 04
Dies:
1r torn: del 26 de juny al 7 de juliol (quinzena)
2n torn: del 10 al 21 de juliol (quinzena)
3r torn: del 24 al 31 de juliol (setmana)
Lloc i hora: de 9 a 13 h a l’Escola d’Art Paco Morgado
Públic: nens i nenes entre els 6 i 13 anys
Preu: 99€ per quinzena i 55€ l’ultima setmana. Possibilitat de dies solts.
Consultar-ho amb el centre.
Organitza: Escola d’Art Paco Morgado, c/ Francesc Macià num. 63
Contacte: telèfon 606 68 08 04 / e-mail: escolapacomorgado@hotmail.es
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3D I LA REALITAT AUGMENTADA
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ANGLÈS
IMAGINE SUMMER 2017 (CASAL IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA)
Casal lúdic d’immersió lingüística 100% en anglès. Professorat nadiu
titulat, amb experiència.
Cinc setmanes temàtiques amb multiactivitats de cuina, esport, aventura,
música...
Mode i període d’inscripció: de març a juny de 2017.
Inscripcions obertes. Pagaments fraccionats.
Dies: del 25 de juny al 30 de juliol
Públic: nens i nenes de 3 a 12 anys
Lloc i hora: Anglo School Salt de 10 a 13 h i de 16 a 20.30 h
Preu: des de 65 €
Organitza: Anglo School Salt, (c/ Manuel de Falla, 30)
Contacte: Núria Esparch · Tel. 972 24 27 80

EL COLLELL SUMMER CAMP (ESTADA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA)
Horse Riding Club. Projecte d›activitats d’intel·ligència emocional amb
cavalls i ponis. Immersió lingüística amb multiactivitats: cuina, esports,
aventura... In english, ln english, of course! Estada a El Collell acompanyats
per professors de l’escola.

Mode i període d’inscripció: març i abril de 2017. Inscripcions obertes.
Pagaments fraccionats.
Dies: del 24 al 30 de juliol
Públic: nens i nenes de 3 a 13 anys
Lloc i hora: Anglo School Salt de 10 a 13 h i de 16 a 20.30 h
Preu: 45 €
Organitza: Anglo School Salt (c/Manuel de Falla, 30)
Contacte: Núria Esparch - Tel. 972 24 27 80

SUMMER COURSE IN KINVARA, IRELAND
(CURS IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA)
Estada lingüística en un poblet a la costa oest d’Irlanda. Immersió lingüística
amb els joves del poble. Estada en famílies acompanyats per monitors de
l’escola.
Mode i període d’inscripció: març 2017. Inscripcions obertes.
Pagaments fraccionats.
Dies: del 25 de juny al 9 de juliol
Públic: joves de 12 a 17 anys
Lloc i hora: Anglo School Salt de 10 a 13 h i de 14 a 20.30 h
Preu: 1740 €
Organitza: Anglo School Salt (c/ Manuel de Falla, 30)
Contacte: Núria Esparch - Tel. 972 24 27 80

Casal d’estiu en anglès distribuït en setmanes temàtiques. Cada setmana
està dedicada a un tema diferent. Els nens treballen la temàtica a través de
cançons, històries, jocs, etc, amb l’objectiu d’aprendre i passar una bona
estona. Els nens estan distribuïts en grups de màxim 10 alumnes i per
franges d’edat per tal d’adaptar l’aprenentatge a cada edat i la interacció
amb el professor i la resta de companys.
Mode i període d’inscripció: salt@kidsandus.es · Tel. 872 02 51 67 a
partir del 24 d’abril fins a acabar les places.
Dia: Setmana 1: del 26 al 30 de juny
Setmana 2: del 3 al 7 de juliol
Setmana 3: del 10 al 14 de juliol
Setmana 4: del 17 al 21 de juliol
Setmana 5: del 24 al 28 de juliol (excepte el dia 25, festiu)
Lloc i hora: Kids&Us Salt, (c/ Francesc Macià, 61) de 9 h a 13 h. Hi ha
acollida gratuïta de 8 a 9 h i de 13 a 14 h.
Públic: nens i nenes de 3 a 10 anys
Preu: 90 euros (alumnes kids) i 95 euros (no alumnes). La setmana del 24
al 28 de juliol: 80 € (alumnes Kids) i 85 € (no alumnes).
Organitza: Kids&Us Salt
Contacte: salt@kidsandus.es

ESPORTS
PIRUETES EXTERNS
Campus de gimnàstica artística d’estiu, millora de la tècnica per a nens i
nenes des de 6 anys.
Activitats: progressions en els aparells de gimnàstica, preparació física,
coreografies, muntatges, piscina i tallers.
Mode i període d’inscripció: del 2 de maig fins a esgotar les places.
Dies: del 26/06/2017 al 28/07/2017
Del 28/08/2017 al 08/09/2017
Lloc i hora: Gimnàs Municipal de Salt / Tot el dia
Públic: nens i nenes a partir de 6 anys (2010).
Preu: segons horari
Organitza: Salt Gimnàstic Club
Contacte: Salt Gimnàstic Club · Tel. 972 20 33 69 - Tel. 627 420 202
Tel. 659 954 801 (Laura)

PIRUETES INTERNS
Campus de gimnàstica artística d’estiu, millora de la tècnica per a nens i
nenes des de 7 anys i amb pensió completa.
Activitats: progressions en els aparells de gimnàstica, preparació física,
coreografies, muntatges, piscina i tallers.
Mode i període d’inscripció: del 2 de maig fins a esgotar les places.

Altres casals 15

FUN WEEKS: CASAL D’ESTIU EN ANGLÈS

Altres casals 16

Dies: primer torn: del 25/06/2017 al 30/06/2017
Segon torn: del 17/07/2017 al 22/07/2017
Lloc i hora: Gimnàs Municipal de Salt / Tot el dia.
Públic: nens i nenes a partir de 7 anys (2009).
Preu: segons torn
Organitza: Salt Gimnàstic Club
Contacte: Salt GimnàstIc Club- · Tel. 972 20 33 69 · Tel. 627 42 02 02
Tel. 659 95 48 01 (Laura)

TOMBARELLES
Casal d’estiu, pràctica de la gimnàstica artística per a nens i nenes de 3 a
10 anys.
Activitats: gimnàstica, piscina, treball d’escola, tallers de manualitats,
coreografies, etc.
Mode i període d’inscripció: des del 2 de maig fins a esgotar places.
Dies: del 26/06/2017 al 28/07/2017
Del 28/08/2017 al 08/09/2017
Lloc i hora: Gimnàs Municipal de Salt
de 9 a 13 h · de 9 a 15 h · de 9 a 17 h
Públic: nens i nenes de 3 a 10 anys (2007-2013)
Preu: segons horari
Organitza: Salt Gimnàstic Club
Contacte: Salt Gimnàstic Club · Tel. 972 20 33 69 · Tel. 627 420 202
Tel. 659 954 801 (Laura).

CAMPUS ESPORTIU UESPORTS SALT-PISCINA
MUNICIPAL
Campus esportiu per a mainada, combinant diversos esports com pàdel,
futbol, voleibol, bàsquet, natació.
Dia: del 26 de juny al 28 de juliol
Lloc i hora: Piscina Municipal Coberta de Salt, de dilluns a divendres, de
9 a 13 h
Públic: nens i nenes de 3 a 15 anys
Preu: consultar-los a la recepció del centre després de Setmana Santa
Organitza: Uesports Salt / Piscina Municipal
Contacte i inscripció: inscripcions presencials a Uesports Salt · Piscina
Municipal a partir del dimarts 2 de maig de 2017 a les 9 h. Es poden
inscriure per setmanes: una setmana mínim, cinc setmanes màxim.

ALTRES
ACTIVITATS
ABRIL

Abril 18

ALTRES
ACTIVITATS
ABRIL
LLEURE
MARRECS DE SALT
Actuació de l’aniversari dels Marrecs de Salt amb els Marrecs de Salt, Castellers de Figueres i Sagals d’Osona. Hi haurà dinar posterior al local. Cal
passar pel local d’assaig els dies previs per poder fer les inscripcions.
Dia: diumenge 23 d’abril
Lloc i hora: Plaça de la Llibertat a les 12 h
Assajos generals: dimarts de 20 a 22 h i divendres de 21 a 23.30 h
Assajos de la canalla: dimarts de 19.30 a 20.30 h i divendres de 21 a 23.30 h

FESTA LIMBO
La festa Limbo està organitzada per joves i dirigida a persones a partir de 14
anys. Actuacions, dj’s i balls que serveixen de trampolí als nois i noies que
volen mostrar les seves habilitats artístiques. Activitat gratuïta
Espai de realització: La Mirona
Data i hora: divendres 28 d’abril a les 18 h

NOVES TECNOLOGIES
COM EMMAGATZEMAR AL NÚVOL
En aquesta sessió aprendrem a fer ús del núvol per emmagatzemar documents que voldrem recuperar en qualsevol moment a través d’Internet.
Lloc i mode d’inscripció: C/e: formacioemo@salt.cat
Web: http://emo.viladesalt.cat
Presencialment: EMO
Dia: dimecres 26 d’abril
Lloc i hora: Factoria Cultural Coma Cros, de 10 a 13 h
Públic: Persones en situació d’atur, persones que volen fer un canvi de
sector, que busquen la primera feina o persones en actiu.
Preu: gratuït
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació (c/ Àngel Guimerà, 88)
Contacte: formacioemo@salt.cat · Tel. 972 40 52 95

CULTURA

TALLER DE CIÈNCIA MAD SCIENTIST

CLUB DE LECTURA D’OBRES DE FICCIÓ

Taller de ciència en anglès per a nens de 5 a 10 anys. Un taller divertit per fer
experiments espectaculars amb un científic una mica boig.
Dia: dissabte 29 d’abril
Lloc i hora: Kids&Us Salt a les 11 h
Durada: 1 h 30 min aprox.
Preu: 10 euros (alumnes Kids) i 12 euros (no alumnes)
Organitza: Kids&Us Salt (c/ Francesc Macià, 61)
Contacte: salt@kidsandus.es

Trobada del grup de lectura. Comentarem la novel·la La mort i la primavera
de Mercè Rodoreda. Amb la presència de Margarita Casacuberta, doctora en
filologia catalana i professora titular a la Universitat de Girona.
Dia: dijous 20 d’abril
Lloc i hora: Biblioteca Iu Bohigas, a les 20 h
Públic: adults
Preu: gratuït
Organitza: Biblioteca Iu Bohigas, c/ De Sant Antoni, 1

FIRA CULTURAL DE SANT JORDI
Mostra d’entitats i associacions saltenques i comerços del poble dedicats
al mon del llibre i de les roses que celebren de manera conjunta la festa de
Sant Jordi.
Dia: diumenge 23 d’abril
Lloc i hora: passeig Ciutat de Girona, de les 9 a les 20 h
Organitza: Àrea de Cultura
Contacte: Tel. 972 24 91 91

Abril 19

ANGLÈS

Abril 20

PRESENTACIÓ DE TEXTOS SOBRE VIATGES
MIGRATORIS
Dins el programa Al Gironès llegim!, en l’àmbit de la narrativa de viatges,
les persones que hi vulguin participar hauran d’enviar un escrit d’entre 120
i 300 paraules sobre el seu viatge migratori a l’Oficina de Català (Coma Cros,
despatx 13) o per c/e a salt@cpnl.cat. Aquests textos es revisaran i l’equip
de l’Oficina de català, que exercirà de jurat, triarà 3 guanyadors. Aquests 3
textos, que tindran un obsequi, es llegiran la diada de Sant Jordi al passeig
Ciutat de Girona.
Dia: diumenge 23 d’abril
Lloc i hora: passeig Ciutat de Girona, a les 11 h
Públic: a partir de 18 anys
Preu: gratuït
Organitza: Oficina de Català del CPNL de Salt i Àrea de Cultura
Contacte: salt@cpnl.cat

ARTS ESCÈNIQUES I
DANSA
CURS DE BREAKDANCE
El Breakdance arriba a La Fàbrica Jove de Salt de la mà d’un dels seus referents al territori, Musti Jammeh. Vine i apunta’t al curs i gaudeix del ball!
Data d’inscripció: a partir del 3 d’abril
Dates: divendres 28 d’abril i tots els divendres del mes de maig
Horari: de 19 a 20 h
Preu: gratuït
Lloc: La Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat · Tel. 972 24 65 76

ESPECTACLE DE TEATRE SOTA TERÀPIA
Daniel Veronese, un dels millors directors argentins, es fa càrrec d’aquesta
versió del també argentí Matías del Federico, guanyador d’un concurs de dramatúrgia, que fa quatre temporades que es manté en cartell a Buenos Aires.
Dia: divendres 21 d’abril
Lloc i hora: Teatre de Salt, a les 21 h amb una durada de 1h 40 min
Preu: 28 € / 18 € // per a tots els públics
Organitza: Teatre de Salt
Contacte: www.teatredesalt.net · Tel. 972 40 20 04 (de 10 h a 14 h)

ESPECTACLE MUSICAL CONCERT SOLIDARI
COR GOSPEL GIRONA

Espectacle/ experiència que consisteix en cinc teatrets concebuts com a
petites obres d’art on es representa en cadascun d’ells, una obra diferent de
Shakespeare. Es tracta de teatre objectual on l’espectador escoltarà l’obra
a través d’uns auriculars durant els 8 minuts que dura cada representació.
Les obres que es representen són: Hamlet, Macbeth, Romeo i Julieta, La
tempestat i Somni d’una nit d’estiu.
Dia: diumenge 23 d’abril
Lloc i hora: passeig Ciutat de Girona, de 10 a 13 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Àrea de Cultura
Contacte: Sra. Fanny Estela / Sra. Sandra Casas

Tota la màgia i l’emoció de la música del Cor Gospel Girona en un concert a
benefici íntegre de dues ONG africanes: l’associació Nzuri Daima, que ajuda
a rescatar nens en situació d’abandó, abusos o pobresa extrema, i els Amics
de Boulembou, que treballen en diversos projectes d’abastament d’aigua,
agricultura, educació i sanitat en aquesta comunitat de Senegal.
Dia: dissabte 29 d’abril
Lloc i hora: Teatre de Salt a les 21 h
Públic: per a tots els públics
Preu: 10 € (anticipada) / 12 € (taquilles)
Organitza: Teatre de Salt
Contacte: www.teatredesalt.net · Tel. 972 40 20 04 (de 10 a 14 h)

Abril 21

MICRO SHAKESPEARE DE LAITRUM TEATRE
I TOTI TORONELL

ALTRES
ACTIVITATS
MAIG

LLEURE
FIRA D’INTERCANVI DE JOGUINES
Organitzem la primera Fira d’intercanvi de joguines amb diferents espais
lúdics. Hi haurà jocs amb família, espai de “pintar cares”, jocs de taula, animació en directe i moltes sorpreses més!
Data divendres 19 de maig
Lloc: plaça La Massana
Hora: de 16.30 a 20.00 h
Organitza: Àrea de Joventut
Contacte: info@saltjove.cat – Tel. 972 40 50 07 – www.saltjove.cat

CURS DE CUINA ITALIANA
Vols fer receptes de cuina italiana alhora que aprens italià? Aprendrem nous
plats que es podran fer fàcilment a casa i ens aproparem a la llengua italiana.
Dates: 24 i 31 de maig i 7 de juny
Lloc i hora: Satèl·lit Jove de 19.00 a 20.30 h
Públic: a partir de 18 anys
Preu: pendent d’aprovació de preus públics
Organitza: Àrea de Joventut
Contacte i inscripció: info@saltjove.cat · Tel. 972 40 50 07 · www.saltjove.cat

NOVES TECNOLOGIES
OFIMÀTICA BÀSICA
Introducció a l’ofimàtica i a la navegació per Internet. Gratuït
Lloc i mode d’inscripció: Correu electrònic a formacioemo@salt.cat
Al web http://emo.viladesalt.cat, presencialement al mateix Espai Municipal
d’Ocupació o trucant al telèfon 972 40 52 95
Dies: del 3 al 26 de maig(ambdós inclosos) tots els dimecres, dijous i divendres
Lloc i hora: Factoria Cultural Coma Cros
Públic: comerciants del municipi, persones en actiu i persones en situació
d’atur a partir de 16 anys.
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació (c/ Àngel Guimerà, 88)
Contacte: formacioemo@salt.cat

Maig 23

ALTRES
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Maig 24

ANGLÈS
PORTES OBERTES KIDS&US
Jornada de portes obertes a l’escola d’anglès Kids&Us Salt, per a nens i nenes
a partir d’1 any. Podeu visitar el centre i conèixer la nostra metodologia. Hi
haurà informació per als grans i activitats per als petits.
Dia: dissabte 20 de maig
Lloc i hora: de 10 a 13 h a Kids&Us Salt
Públic: familiar
Preu: gratuït
Organitza: Kids&Us Salt (c/ Francesc Macià, 61)
Contacte: salt@kidsandus.es · Tel. 872 02 51 67

CULTURA
CONCURS DE DISSENY DE GOTS FESTA
MAJOR DE SALT
Torna un altre any el concurs de gots de Festa Major 2017. Hi podreu participar tots els joves que tingueu entre 14 i 35 anys.
Bases al web: www.saltjove.cat
Contacte i més informació: info@saltjove.cat · Tel. 972 40 50 07

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA « MOSAIC
D’ENYORANCES » DE DANIEL ALBERTOS
L’exposició “Mosaic d’enyorances” vol fer visible a través d’aquests rostres
l’heterogeneïtat del poble de Salt, la diversitat d’ètnies, llengües i religions
que s’hi apleguen, i la riquesa cultural que això comporta. El municipi no
només són els llocs, les escultures, els edificis, sinó sobretot la gent, les
persones concretes que fan que la vila sigui com és: vital, plural, dinàmica.
Coneguem aquestes mirades, endinsem-nos-hi, perquè coneixent altres
realitats, ens coneixerem millor a nosaltres mateixos.
Dia: inauguració dijous 18 de maig. A les 19 h. L’exposició es podrà visitar
del 18 de maig al 30 de setembre de 2017.
Lloc: planta baixa del nus de comunicacions de la Factoria Cultural Coma
Cros.
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Àrea de Cultura
Contacte: Sra. Fanny Estela / Sra. Sandra Casas

Trobada del grup de lectura. Comentarem les tres novel·les finalistes del
Premi Crexells 2016 i participarem en la seva votació.
Dia: dijous 25 de maig
Lloc i hora: Biblioteca Iu Bohigas, a les 20 h
Públic: adults
Preu: gratuït
Organitza: Biblioteca Iu Bohigas, c/ de Sant Antoni, 1
Contacte: Biblioteca Iu Bohigas

PARLA AMB LA BOCA PLENA
Espai de trobada i sobretot de conversa de temes d’interès entre joves.
Desenvoluparem les tertúlies a partir d’un tema triat entre tots. I tot això...
amb berenar!
Dia: divendres 26 de maig
Lloc i hora: Estació Jove de Salt a les 18 h
Públic: a partir de 14 anys
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Àrea de Joventut de Salt
Contacte: info@saltjove.cat · Tel. 972 40 50 07 · www.saltjove.cat

ARTS ESCÈNIQUES I
DANSA
ESPECTACLE DE CIRC, MÚSICA I TEATRE
GESTUAL BE GOD IS
El primer espectacle de la companyia Espai Dual transita a mig camí entre
el clown més desenfrenat, l’equilibrisme i una banda sonora narrativa
brillant, sense oblidar-se del sentit de l’humor i un ritme trepidant.
Dia: divendres 5 de maig
Durada: 50 min
Lloc i hora: Teatre de Salt a les 21 h
Públic: per a tots els públics
Preu: 18 €
Organitza: Teatre de Salt
Contacte: www.teatredesalt.cat · Tel. 972 40 20 04 (de 10 a 14 h)

Maig 25

CLUB DE LECTURA D’OBRES DE FICCIÓ

Maig 26

LLEGIR EL TEATRE
Trobada del grup de lectura de teatre. Comentarem l’obra A tots els que heu
vingut de Marc Rosich.
Dia: dijous 11 de maig
Lloc i hora: Biblioteca Iu Bohigas, a les 20 h
Públic: adults
Preu: gratuït
Organitza: Biblioteca Iu Bohigas, c/ De Sant Antoni, 1
Contacte: Biblioteca Iu Bohigas

ESPECTACLE DE TEATRE I DANSA A MI NO
ME ESCRIBIÓ TENNESSEE WILLIAMS
Una dona madura, desnonada per la vida, improvisa un refugi amb les
seves poques pertinences i molts vestits. I mentrestant, ens explica les
seves penes amb un gust especial per la hipèrbole: històries plenes de
dignitat que amaguen una figura que lluita per la supervivència amb les
armes de la ficció.
Dia: dissabte 13 de maig
Durada: 1 h
Lloc i hora: Teatre de Salt, a les 21 h
Públic: per a tots els públics
Preu: 18 €
Organitza: Teatre de Salt
Contacte: www.teatredesalt.cat · Tel. 972 40 20 04 (de 10 a 14 h)

ESPECTACLE TEATRE MUSICAL
LA FÀBRICA DE XOCOLATA
Els més de setanta cantaires i actors de la Coral Rossinyol i Alimara ens
transportaran a una misteriosa fàbrica de xocolata, on els somnis més
esbojarrats es fan realitat.
Dies: dissabtes 20 i 27 i els diumenge 21 i 28 de maig
Lloc i hora: Teatre de Salt, a les 18 h
Públic: per a tots els públics
Preu: 7 €
Organitza: Teatre de Salt
Contacte: www.teatredesalt.cat · Tel. 972 40 20 04 (de 10 a 14 h)

CURSOS D’ESTIU ONLINE UNIVERSITAT
OBERTA DE CATALUNYA
Els cursos es presenten organitzats en diferents àmbits d’interès i permeten
combinar aprenentatge, lleure i desenvolupament professional. Tenen per
objectiu adquirir coneixements relacionats amb la cultura i la societat,
actualitzar i aprofundir coneixements en àmbits professionals i educatius
concrets i establir lligams amb temes d’actualitat. Es poden cursar sense
tenir cap titulació acadèmica prèvia.
Període d’inscripció: durant el mes de maig
Dia: durant el mes de juliol
Lloc i hora: consultar a partir de maig a:
http://estudis.uoc.edu/ca/seminaris-cursos
Preu: consultar a partir de maig a:
http://estudis.uoc.edu/ca/seminaris-cursos
Organitza: Universitat Oberta de Catalunya
Contacte: uocsalt@uoc.edu · Tel 972 40 50 67

LA RECERCA DE FEINA A INTERNET
Conèixer els buscadors i els portals de recerca de feina a Internet. Parlarem
de què hem de saber per crear un bon perfil per a la recerca de feina, els
elements fonamentals i els detalls que no podem passar per alt.

TALLER DE COACHING-QUIN CAMÍ SEGUIRÉ
L’ANY VINENT?
Fas 4rt d’ESO o 2on de BAT i no saps què fer l’any vinent? Decidir el teu
futur et suposa una muntanya? Posem un espai amb un coach perquè
t’ajudi a descobrir quines potencialitats tens i orientar-te perquè puguis
decidir millor.
Dates: dimarts 9 i dijous 11 de maig
Lloc i hora: Satel.lit Jove de 19.00 a 20.30 h
Públic: a partir de 16 anys
Preu: pendent d’aprovació de preus públics
Organitza: Àrea de Joventut · www.saltjove.cat
Contacte i inscripció: info@saltjove.cat · Tel. 972 40 50 07

Maig 27

FORMACIÓ

Lloc i mode d’inscripció: Correu electrònic a orientacio.laboral@salt.cat
Al web http://emo.viladesalt.cat, presencialement al mateix Espai Municipal
d’Ocupació o trucant al telèfon 972 40 52 95
Dies: 3 i 10 de maig
Lloc i hora: EMO · Espai Municipal d’Ocupació de 10a 13 h
Públic: persones en situació d’atur a partir de 16 anys
Preu: gratuït
Organitza: EMO · Espai Municipal d’Ocupació, c/ Àngle guimerà, 88
Contacte: orientacio.laboral@salt.cat

Maig 28

BENESTAR A L’EQUIP DE TREBALL

BUSCO LA PRIMERA FEINA

Parlarem de la construcció de l’equip de treball i del concepte de benestar,
de la complementarietat de rols i de la importància d’una bona organització i distribució de tasques. Gratuït
Dies: dimarts 16 i dijous 18 de maig
Lloc i hora: Factoria Cultural Coma Cros de 9.30 a 13.30 h
Públic: persones en situació d’atur a partir de 16 anys, persones en actiu,
emprenedors, comerciants i empreses.
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació
Contacte: formacioemo@salt.cat

En aquesta sessió parlarem de com reactivar la nostra candidatura i orientar-nos cap a la recerca de feina per primera vegada o després d’un temps
d’inactivitat.
Lloc i mode d’inscripció: Correu electrònic a orientacio.laboral@salt.cat
Al web http://emo.viladesalt.cat, presencialement al mateix Espai Municipal
d’Ocupació o trucant al telèfon 972 40 52 95
Dia: dimecres 17 de maig
Lloc i hora: EMO · Espai Municipal d’Ocupació, de 10 a 13 h
Públic: persones en situació d’atur a partir de 16 anys, persones que han
estat en situació d’atur i volen tornar-se a incorporar al mercat laboral,
persones que volen fer un canvi de sector professional.
Preu: gratuït
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació, c/ Àngel Guimerà, 88
Contacte: orientacio.laboral@salt.cat

TALLER DE COACHING-COM PREPARAR-NOS
PER BUSCAR FEINA
(ACTITUD DEL MINDFULNESS)
La recerca de feina, les entrevistes de treball i el món laboral en l’actualitat
són terrenys plens d’entrebancs. Amb l’actitud del Mindfulness podrem
aconseguir les nostres fites des de la tranquil·litat i la calma aprenent a
gestionar l’estrès que ens provoca la incertesa del futur laboral.
Dates: dimarts 16 i dijous 18 de maig
Lloc i hora: Satel·lit Jove de 19.00 a 20.30 h
Públic: a partir de 16 anys
Preu: pendent d’aprovació dels preus públics
Organitza: Àrea de Joventut · www.saltjove.cat
Contacte i inscripció: info@saltjove.cat · Tel. 972 40 50 07

No saps com posar-t’hi? Tens por que els nervis t’ho facin passar malament? Un coach t’ajudarà a conèixer pràctiques per controlar els nervis.
Dates: dimarts 23 i dijous 25 de maig
Lloc i hora: Estació Jove de Salt a les 18 h
Públic: a partir de 16 anys
Preu: pendent d’aprovació de preus públics
Organitza: Àrea de Joventut · www.saltjove.cat
Contacte: info@saltjove.cat · Tel. 972 40 50 07

APPS PER LA RECERCA DE FEINA
Apps per a la recerca de feina.
Lloc i mode d’inscripció:Correu electrònic a orientacio.laboral@salt.cat
Al web http://emo.viladesalt.cat, presencialement al mateix Espai Municipal d’Ocupació o trucant al telèfon 972 40 52 95
Dia: dimecres 31 de maig
Lloc i hora: Factoria Cultural Coma Cros, de 10 a 13 h
Públic: persones en situació d’atur a partir de 16 anys i persones en actiu.
Preu: gratuït
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació
Contacte: orientacio.laboral@salt.cat

ESPORTS
XV OPEN APNEA 2017
Has vist mai una prova de competició d’apnea? Assisteix a la prova del
Campionat de Catalunya d’Apnea Estàtica i d’Apnea Dinàmica.
Dia: dilluns 1 de maig
Lloc i hora: Piscina Municipal Coberta de Salt a les 9 h
Públic: per a tots els públics
Preu: entrada gratuïta com a espectador/a
Organitza: Club Skaphos Sub i FECDAS
Contacte: Sr. Carles Font · Tel. 609 133 139 / 93 356 05 43

TARDES DE RUNNING
Vols posar-te en forma? Vols conèixer noves rutes per Salt? Vols córrer amb
altres persones? Cada dijous ens posarem roba esportiva i anirem a fer esport.
Dates: tots els dijous de maig i juny a les 19.15 h
Lloc de trobada: Estació Jove
Preu: gratuït
Organitza: Àrea de Joventut · www.saltjove.cat
Contacte: info@saltjove.cat · Tel. 972 40 50 07
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TALLER DE COACHING-COM PREPARAR LA
SELECTIVITAT O ELS EXÀMENS FINALS
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...I DURANT
TOT L’ANY...
ESTACIÓ JOVE

SERVEI XAT (XARXA D’ACCÉS AL TREBALL):

per a joves, on et donarem informació sobre tot allò que necessitis (estudis,
treball, salut, cultura, esports, participació...).
Servei gratuït dirigit a joves de 12 a 30 anys, de dilluns a divendres de 16 a
20 h a l’Estació Jove de Salt.
Contacte: www.saltjove.cat / info@saltjove.cat

servei on s’assessora i es forma als i les joves de 16 a 25 anys perquè
millorin les seves possibilitats de trobar feina, facilitant informació, assessorament i formació, combinant l’atenció individual i personalitzada amb
activitats de grup.
Espai lliure on es pot realitzar recerca de feina a través dels ordinadors. Trobareu una persona que us orientarà si ho trobeu necessari.
Públic i edat: joves a partir de 16 anys
Lloc: Estació Jove de Salt
Dates i horaris: de dilluns a dijous matins de 9.30 h a 14 h i dilluns tarda
de 15 a 17.30 h
Preu: gratuït
Contacte: www.saltjove.cat / Tel. 972 40 50 07

SERVEI DE LLEVADORA: servei d’informació i assesso-

PUNT JOVE DE SALUT: servei específic, gratuït i confiden-

rament amb atenció gratuïta i anònima, en temes com els mètodes anticonceptius, malalties de transmissió sexual, primeres relacions, canvis en
el desenvolupament dels adolescents, embarassos no desitjats, programes
de salut ginecològica en adolescents (programa de cribatge de càncer de
cèrvix o de coll d’úter), etc.
Aquest servei compta amb el suport de l’Hospital Santa Caterina. Per a
joves a partir de 14 anys, els dilluns de les 18 a les 20 h a l’Estació Jove de
Salt.
Contacte i cita prèvia: www.saltjove.cat

cial, que assessora els joves del municipi de Salt en temes que afecten la
seva salut: sexualitat, alimentació, conductes de risc, addiccions.
Servei gratuït dirigit a joves de 12 a 30 anys.
De dilluns a divendres, de les 16 a les 19 h.
Contacte i cita prèvia: www.saltjove.cat / info@saltjove.cat

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL: servei públic i gratuït

diant ni treballant i tens entre 16 i 29 anys, apunta’t a la garantia juvenil
per poder accedir a programes de formació i recerca de feina. Nosaltres
t’ajudem a fer-ho. Servei gratuït dirigit a joves a partir de 16 anys, els
dimarts de les 16 a les 19 h i els divendres de les 10 a les 14 h.
Contacte: garantiajuvenil@girones.cat / www.saltjove.cat

...I DURANT
TOT L’ANY...
FÀBRICA JOVE
HORTJOVE: projecte d’hort autogestionat pels joves de la Fàbrica
Jove amb l’acompanyament dels educadors. Servei gratuït dirigit a joves
de 12 a 18 anys. Tots els dijous a les 16 h.

ASSEMBLEES LIMBO: el grup motor Limbo és el responsable de l’organització de les festes Limbo de Salt. Si t’agradaria formar-ne
part, només has de venir i fer-nos les teves propostes. Entre tots farem
que siguin les més divertides i participatives de Salt! Servei gratuït dirigit a
joves de 14 a 18 anys. Tots els dimarts a les 18 h.

CINEFAB: qui necessita anar al cinema, si pot venir a mirar una
pel·lícula amb nosaltres? Projectarem una pel·lícula escollida pels joves.
Seran pel·lícules que ens ajudaran a entendre la societat, les relacions, les
qüestions de la vida quotidiana, etc. Dirigit a joves de 12 a 18 anys. Un
divendres cada dos mesos a les 17 h. Entrada gratuïta.
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SERVEI DE GARANTIA JUVENIL: si no estàs ni estu-
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TORNEIG: un divendres cada dos mesos s’organitzarà un torneig de:
billar, ping-pong, futbol o Play Station. Dirigit a joves de 12 a 18 anys. Un
divendres cada dos mesos a les 17 h. Participar-hi és gratuït.
Per a més informació sobre aquests serveis, contacteu amb el correu de la
Fàbrica Jove fabricajove@saltjove.cat o truqueu al telèfon 972 246 576

ESPAI ESTUDI: l’espai estudi és un servei de reforç escolar gratuït
per a joves que estiguin cursant ESO, 1r o 2n de batxillerat o cicles formatius de grau mig. Els seus participants venen derivats des dels diferents
centres de secundària del municipi.

PROJECTE HABILITATS PER LA VIDA I
PROJECTE DECIDIM: és un servei centrat en l’educació en el
lleure que utilitza el treball per projectes per realitzar l’acció educativa. Funciona per grups d’edat compreses entre els 12 i els 18 anys i cada grup duu a
terme un projecte concret.
- GRUP FAB1: joves nascuts l’any 2002, 2003 i 2004
Horari: dilluns i dimecres de 18 a 20 h
Projecte Habilitats per la vida.
- GRUP FAB2: joves nascuts l’any 2001 i anteriors
Horari: dimarts i dijous de 18 a 20 h
Projecte Decidim

- DIVENDRES:
espai obert de 12 a 18 anys.
Es programen activitats obertes i és el dia per treballar Amb els dos grups
d’edat.

RACÓ DE LUDOTECA:
és el racó dels jocs de taula com cartes, parxís, escacs, Uno i altres jocs de
taula moderns i també de la Wii i Play Station.

RACÓ DELS ORDINADORS:
és un racó on hi ha sis ordinadors. Són de consum lliure dels joves d’acord
amb els criteris establerts. S’utilitzen per consultar correu, connectar a les
xarxes socials, realitzar algun treball...

RACÓ TAULA DE PING-PONG I BILLAR:
és un racó on hi ha una taula de ping-pong i un billar. Espai molt dinàmic i
autogestionat.

ALTRES
ACTIVITATS
PER FER TOT
L’ANY
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ACTIVITATS
PER FER TOT
L’ANY
CIRCUIT D’ORIENTACIÓ
Gaudeix de la natura i descobreix Salt d’una manera diferent! Amb l’ajuda del
plànol, segueix les indicacions de les fites que hi trobaràs indicades. Sol, en
grup, per equips...aprofita-ho!
Durant tot l’any, a qualsevol hora, a les Deveses de Salt i les Hortes de Girona.
Preu: activitat gratuïta (per fer en grup, individualment o en família)
Organitza: Oficina de Promoció de la Ciutat de Salt i Ajuntament de Girona
Contacte: promociodelaciutat@salt.cat · Tel. 972 24 91 91 · www.viusalt.cat

CARRILET EN BICI ELÈCTRICA
Gaudeix de les vies verdes sense esforç i d’una forma divertida amb bicicleta
elèctrica. Vine a descobrir una nova manera de desplaçar-te i estar en contacte amb la natura.
Els diumenges i festius durant tot l’any
Hora: a convenir amb l’organització
Activitat: 16 € (2 hores), 27 € (tot el dia) amb reserva prèvia obligatòria
Organitza: eBicicat (botiga al passeig d’Olot, 28)
Contacte: www.eBici.cat · Tel. 607 80 01 88

LA CRINERA
Gaudeix de diferents activitats durant tot l’any: aula de natura per interactuar
amb els animals, passejades amb carro per descobrir les Deveses d’una forma
diferent, celebració de festes d’aniversari i, fins i tot, passejades amb poni!
Lloc: La Crinera (Parc Natural de les Deveses, s/n)
Organitza: La Crinera
Contacte: www.lacrinera.com · Tel. 626 17 91 60

CLUB DE PIRAGÜISME SALT-TER
Tens ganes d’aprendre un esport diferent i divertit? Sabies que a Salt pots
practicar el piragüisme?
Gaudeix de les propostes del Club de Piragüisme Salt-Ter, que promou la
pràctica del piragüisme en les seves diferents modalitats. Sol, en família, amb
amics...gaudeix de l’esport amb Salt-Ter!
Lloc: Parc d’Aigües Braves de la Pilastra i seu del club al c/Indústria, 14
Contacte: salt-ter@salt-ter.net - Tel. 972 233 180 (de les 20 a les 23 h)

MARRECS DE SALT
Vols formar part dels Marrecs de Salt? Vine al nostre local situat a les naus
Guixeres, 8 de la Factoria Cultural Coma Cros, en hores d’assajos i t’ho explicarem tot. Tothom és benvingut!
Assajos generals dimarts de 20 a 22 h i divendres de 21.00 a 23.30 h.
Assajos de la canalla dimarts de 19.30 a 20.30 h i divendres de 20 a 22 h.

AFA Les Arrels
Anglo School Salt
Associació La Caseta - Centre Labouré
Biblioteca Iu Bohigas
Club Skaphos Sub · FECDAS
EduTic
ERAM Zeta
Escola d’Art Paco Morgado
Escola Municipal de Belles Arts
Factoria Cultural Coma Cros
Espai Municipal d’Ocupació
Estació Jove

Generalitat de Catalunya · Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ·
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.
Kids & Us Salt
La Fàbrica Jove
La Copa SCCL
La Crinera
Colla Castellera Marrecs de Salt
Oficina de Català · CPNL
Salt Gimnàstic Club
Teatre de Salt
UESPORTS Salt – Piscina Municipal
Universitat Oberta de Catalunya · UOC

Les dades que conté aquesta guia són informatives.
L’Ajuntament de Salt no es fa responsable de les activitats que no són d’organització municipal.
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AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DELS
PARTICIPANTS QUE ENS HAN FACILITAT
INFORMACIÓ PER A L’ELABORACIÓ D’AQUESTA GUIA:

Salt es viu, viuSalt.cat

www.viuSalt.cat

