Juliol–Agost 2020

Inscripcions fins el 19 de juny

Prepara’t per un...

al Lluçanès

+12
Per a joves a partir
de 12 anys (2008)

Activitats d’oci educatiu,
esportiu i saludable

Activitats mensuals
Activitats de matins (de 10 a 13h)
65 € / mes. Activitats de 3 matins a la setmana
45 € / mes. Activitats de 2 matins a la setmana

Gim Jove
Si tens ganes de provar esports i jocs de tot
tipus, gaudint de l’estiu a l’exterior amb els
teus amics i amigues i a la vegada posar-te en
forma, apunta’t al Gimjove.
Moviment i diversió assegurada!
A Olost (dilluns, dimecres i divendres). Del 6 al
31 de juliol i del 3 al 28 d’agost. Davant del Pavelló
A Prats de Lluçanès (dilluns i divendres). Del 6 al
31 de juliol i del 3 al 28 d’agost. Davant del Pavelló
A St Boi de Lluçanès (dimarts i dijous). Del 7 al 30
de juliol. Davant del Pavelló

Fun Jove
Farem que els matins de juliol i agost es
converteixin en un còctel funTàstic on
combinarem activitats esportives, arts
plàstiques, cuina freda i joc.
Atreveix-t’hi!
A St. Feliu Sasserra (dimarts i dijous). Del 7 al
30 de juliol i del 4 al 27 d’agost. L’Ateneu
A St. Bartomeu del Grau (dilluns, dimecres i divendres)
Del 6 al 31 de juliol i del 3 al 28 d’agost. El Casal

Activitats mensuals
Activitats de tarda (de 18 a 19:30h)
22 € / mes. Activitats d’1 tarda a la setmana

Taller d’escalada
Si t’agrada l’escalada, en aquesta taller
aprendrem tot el necessari perquè puguis
començar a practicar.
A Sobremunt
Dilluns 6, 13, 20 i 27 de juliol
Rocòdrom del Molí

Taller de cuina inquieta
Experimentarem a la cuina tot preparant uns
plats fàcils i a la vegada exquisits que faran que
deixis a tothom bocabadat! Ah! i en cada sessió
farem un petit tast del que hem cuinat!
A Prats de Lluçanès
Dimecres 8, 15, 22 i 29 de juliol
Ajuntament vell

Totes les
inscripcions
s’han de realitzar
per mesos
sensers

Tallers monogràfics
Tenim preparats tallers per a tots els gustos perquè
les tardes d’aquest estiu tampoc et quedis quiet!
Tots els tallers tenen un cost de 3 €
Dilluns 06 de juliol
Perafita. Bàsquet–beat (Ritme amb pilotes). 17:30–19:30h
Dimarts 07 de juliol
Lluçà. Bàsquet–beat (Ritme amb pilotes). 17:30–19:30h
Dijous 09 de juliol
Alpens. Bàsquet–beat (Ritme amb pilotes). 17:30–19:30h
Dimarts 14 de juliol
Oristà. Taller del riure (Riu amb mi, no de mi. Ric amb tu, no de tu).
18–19:30h
Dijous 16 de juliol
Prats. Primers auxilis (Què fer davant d’una emergència? Podem utilitzar
un desfibril·lador extern automatitzat DEA?). 18–19:30h
Dimarts 21 de juliol
Lluçà. Taller de Ioga (Activa cos i ment). 18–19h
Dijous 23 de juliol
Olost. Taller: I si no… (12-15 anys) (Sigues crític i sigues tu mateix/a.
Taller preventiu del consum de drogues). 18–19:30h
Dimarts 28 de juliol
La Torre d’Oristà. Taller de teatre (Jo, tu, nosaltres, ells i elles). 18–19:30h
Dijous 30 de juliol
St. Feliu Sasserra. Espectacle teatral: Les Kelly's Influencers (Els drets de
les dones en clau humor). 19:30–20:30h
Dimarts 04 d’agost
Lluçà. Taller: Qui, què, com. Qui sóc, què sóc i com sóc? (Taller per
conèixer-nos millor i saber de què som capaços). 18–20h

Inscriu-te on–line
amb 5 passos
1

2

Entra a la web
www.llucanes.cat.

Omple el formulari:
Inscripció Estiu Inquiet 2020.

3

4

Fes el pagament pel total de
les activitats t’apuntes al número
de compte
ES26 2100 0499 7402 0012 8996
(CAIXABANC) del Consorci del
Lluçanès indicant nom i cognom
del noi/a.

Envia un correu electrònic a:
estiuinquiet@consorci.llucanes.cat
amb la següent documentació:
- Resguard bancari.
- Fotocòpia del DNI del noi/noia.
- Targeta sanitària del noi/noia,
certificat d’al·lèrgies,
intoleràncies, etc.
- Carnet de vacunes actualitzat.

5
Descarrega el full d’autoritzacions
i de declaració responsable que
s’haurà de signar i entregar signat
el primer dia de l’activitat.

*

Si no tens manera de realitzar la inscripció on–line posa’t en contacte
amb el Consorci del Lluçanès (93 888 00 50).

+info

Notes importants

Consorci del Lluçanès
93 888 00 50
estiuinquiet@consorci.llucanes.cat
www.llucanes.cat

Totes les activitats es realitzaran
a partir d’un mínim de 6 o de 8
inscripcions, segons l’activitat.

Beques
Informa’t de les beques
per aquestes activitats al
Consorci del Lluçanès o al teu
ajuntament!

Només en el cas de no arribar al
mínim d’inscripcions es retornarà
l’import abonat.
Les places són limitades.
El Consorci del Lluçanès seguirà
les directrius establertes per al
desenvolupament de les activitats
de lleure educatiu aquest estiu
en el context d’excepcionalitat
derivat de la pandèmia del
COVID19. Sereu informats de les
mesures i protocols a través del
correu electrònic.

Organitza:

Territori educador

Ajuntament
d’ Alpens

Ajuntament
de Lluçà

Ajuntament
d’Olost

Ajuntament
d’Oristà

Ajuntament
de Perafita

Col·labora:

Ajuntament de
Sant Boi de Lluçanès

Ajuntament de
Sant Feliu Sasserra

Ajuntament de
Sant Martí d’Albars

Ajuntament de
Sobremunt

Ajuntament de
Prats de Lluçanès

Ajuntament de
Sant Agustí
de Lluçanès

Ajuntament de
Sant Bartomeu
del Grau

