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NOTA IMPORTANT:
Totes les activitats 
previstes en aquest 
fulletó tenen places 
limitades segons 
l’aforament dels es-
pais habilitats i po-
den patir variacions 
respecte l’horari, du-
rada o lloc de realit-
zació atenent les me-
sures de seguretat 
que puguin decretar 
les autoritats sanità-
ries. Per a novetats, 
consulteu la pàgina 
web de l’Ajuntament 
www.caldesdemala-
vella.cat i les xarxes 
socials de l’Ajunta-
ment. 
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Salvador Balliu
Alcalde de Caldes de Malavella

Caldencs i caldenques, 
Hem viscut i estem vivint temps convulsos, en 
tots els àmbits. La incertesa de la pandèmia 
ens porta inseguretat de cares al futur proper i 
només una bona preparació ens permetrà su-
perar els entrebancs que van apareixent. 

Una bona formació, a banda d’empoderar-nos 
per sentir-nos capaços d’assolir qualsevol fita, 
ens ofereix mèrits per aconseguir millores en 
l’àmbit professional, tenir feines millors o qui 
sap, potser emprendre un nou projecte! En tot 
cas és la clau per prosperar.

Us desitjo que mantingueu viva la flama de les 
ganes i la il·lusió, l’ambició per ser cada ve-
gada millors i estar més ben preparats i pre-
parades.

Des de l’àrea de Promoció Econòmica i Jo-
ventut de l’Ajuntament de Caldes de Malavella 
es fa un gran esforç, no només per oferir un 
Servei d’Orientació Laboral, també per oferir 
aquest fulletó que ens agrupa tota la oferta for-

mativa que es podrà cursar al municipi durant 
el curs acadèmic 2021-2022.

Hi trobareu cursos i activitats formatives de tot 
tipus, per a tots els gustos i aplicables a qual-
sevol sector de treball.

Perquè al final el que ens posa en marxa és 
la motivació, però l’hàbit és el que ens fa se-
guir dia a dia. Des del consistori volem do-
nar-vos totes les eines per crear aquest hàbit 
de superació a la vida, i prenem el compromís 
d’ajudar-vos en allò que us calgui, a créixer i 
a prosperar, amb seguretat i amb la confiança 
que tots els cursos ofertats responen a les nor-
matives sanitàries vigents. 

Espero que el fulletó que teniu a les mans us 
inspiri i us ajudi a créixer, gaudiu de la forma-
ció!
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Cultura
AULA DE TEATRE
Inscripcions: a partir del 13 de setembre 2021 a  l’Oficina de Turisme o  bé a través de la seu electrònica municipal
https://caldesdemalavella.eadministracio.cat/ 
Formació: a càrrec de David Estany, graduat en Art Dramàtic, responsable de l’Aula de Teatre des de fa anys.

Oferta Formativa Horaris Dates Preu Lloc

Teatre per a infants i joves
Es treballarà amb l’objectiu de crear 
un taller per mostrar al públic a final de 
curs. 
Adreçat a infants i joves de 6 a 14 anys. 
Cal un mínim de 10 alumnes per a poder realitzar 
aquest curs.

Dimecres de 17 a 18.30 h Del 6 d’octubre 2021 al 19 de juny 
2022 

15 €/mes Casino municipal 

ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 
Període de matriculació setembre:  de l’1 al 9 de setembre 2021 enviant a semc@caldesdemalavella.cat el full de matriculació 
disponible a la web de l’Escola de Música de Caldes http://semc.caldesdemalavella.cat, o trucant al telèfon de la coordinadora pedagògica 
(Yolanda): 649 402 246. 
El dia 9 de setembre la matriculació serà en format presencial de 16 a 18 h a Cal ferrer de la Plaça (accés Pl. de l’Ajuntament).

Oferta Formativa Preu Lloc

Sensibilització musical amb la 
Metodologia Dalcroze:
Descobreixen i viuen la música 
mitjançant el joc, els contes, les 
cançons i els instruments de 
percussió.
Adreçat a infants de 3, 4 i 5 anys.

Grau Elemental 
(programa reglat): 
Llenguatge musical,  
Instrument (classe individual 

de 30, 45 o 60 minuts),
Grup instrumental i Cant 
Coral

Estudis no reglats – a la carta:
Llenguatge musical 
Instruments  (classe individual de 

30,45 o 60 minuts) 

Combos de música moderna
Cambra de música clàssica

Consultar taxes 
a la pàg. 16

Aula de les 
Carmelites
Casinet (Font de la 
Vaca)
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Cultura
APRENDRE CATALÀ
Inscripcions:  en línia a la pàgina web https://cpnl.cat/inscripcions o bé de forma presencial el dilluns 13 de setembre de 18 a 20 h a la 
Biblioteca municipal.
• Inscripció preferent: si has fet un curs al CPNL durant l’últim any, tens preferència d’inscripció del 6 al 10 de setembre.
• Inscripció general: si no has fet cap curs al CPNL durant l’últim any, t’has d’inscriure el dia 13 de setembre.  

A càrrec del Servei de Català de la Selva i Santa Coloma de Farners amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de Malavella. 
Tel. 872 97 38 90 – selva@cpnl.cat

Oferta Formativa Horaris Dates Preu Lloc

Curs de català Bàsic 1 (45h)
Per comprendre i utilitzar oralment i per 
escrit les frases i les expressions més 
usuals en situacions quotidianes.

Dimarts i dijous de 18.15 a 
20.15 h 

Del 22 de setembre al 9 de de-
sembre 2021

Gratuït Institut de Caldes
(a determinar) 
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Ensenyament
LLAR  D’INFANTS NINOTS
Inscripcions: segons el calendari d’inscripcions als centres educatius del Departament d’Ensenyament a 
l’Ajuntament de Caldes o bé a través de la seu electrònica municipal https://caldesdemalavella.eadministracio.cat

Matrícula:  70€

 Consultar pàg. 17

Modalitat Horari Quotes

Matí    De 8.30 a 12 h 110 €

Matí i menjador De 8.30 a 15 h 110 € + menjador

Menjador i tarda De 12 a 18 h 110 € + menjador

Tarda De 15 a 18 h 110 €

Tot el dia De 8.30 a 12 h i de 15 a 18 h 160 €

Tot el dia amb menjador De 8.30 a 18 h 160 € + menjador  

NOTA IMPORTANT:
Els horaris d’entrada i sortida es poden veure modificats per tal d’adaptar-nos a les mesures COVID19 que marqui 
el Departament d’Ensenyament.
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esports
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Inscripcions: del 30 d’agost al 3 de setembre 2021 mitjançant formulari online.

 Consultar pàg. 17

Oferta Formativa Horaris Dates Preu Lloc

Iniciació esportiva a l’Escola Sant Esteve

Escola Esportiva Psicomotricitat 
Adreçat a infants de P3 a P5 
Grups per edats (anys 2016-2018)

Dimarts i dijous de 
16.30 a 17.50 h

Del 14 de setembre 2021 al 
2 de juny 2022

23,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Escola Sant Esteve

Escola Esportiva Iniciació Poliesportiva
Adreçat a infants de 1r a 2n de primària 
(anys 2014-2015)

Dimecres i divendres de 
16.30 a 18 h

Del 15 de setembre 2021 al 
3 de juny 2022

23,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Escola Sant Esteve

Iniciació esportiva a l’Escola La Benaula

Escola Esportiva Psicomotricitat
Adreçat a infants de P3 a P5 
Grups per edats (anys 2016-2018)

Dimarts i dijous de 
16.30 a 17.50 h

Del 14 de setembre 2021 al 
2 de juny 2022

23,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Escola La Benaula

Escola Esportiva Iniciació Poliesportiva 
Adreçat a infants de 1r a 2n de primària 
(anys 2014-2015)

Dimecres i divendres de 
16.30 a 18 h

Del 15 de setembre 2021 al 
3 de juny 2022

23,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Escola La Benaula

Iniciació a l’atletisme

Escola d’iniciació a l’Atletisme Mixt 
Adreçat a infants de 3r a 6è de primària  
(anys 2010-2013)

Dimecres i divendres de 
16.45 a 18.15 h 

Del 15 de setembre 2021 al 
3 de juny 2022

23,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Zona esportiva
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esports
Iniciació al bàsquet

Escola Bàsquet Femení 1
Adreçat a nenes de 3r i 4t de primària  
(anys 2012-2013)

Dimecres i divendres de 
16.45 a 18.15 h

Del 15 de setembre 2021 al 
3 de juny 2022

30,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Pavelló municipal 
d’esports

Escola Bàsquet Femení 2
Adreçat a nenes de 5è i 6è de primària  
(anys 2010-2011)

Dimecres i divendres de 
18.15 a 19.45 h

Del 15 de setembre 2021 al 
3 de juny 2022

30,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Pavelló municipal 
d’esports

Escola Bàsquet Masculí 1
Adreçat a nens de 3r i 4t de primària  
(anys 2012-2013)

Dimecres i divendres de 
16.45 a 18.15 h

Del 15 de setembre 2021 al 
3 de juny 2022

30,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Pavelló municipal 
d’esports

Escola Bàsquet Masculí 2 
Adreçat a nens de 5è i 6è de primària  
(anys 2010-2011)

Dimecres i divendres de 
18.15 a 19.45 h

Del 15 de setembre 2021 al 
3 de juny 2022

30,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Pavelló municipal 
d’esports

Iniciació al voleibol

Escola Voleibol Mixt
Adreçat a infants de 3r a 6è de primària  
(anys 2010-2013)

Dimecres i divendres de 
16.45 a 18.15 h

Del 15 de setembre 2021 al 
3 de juny 2022

30,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Pavelló municipal 
d’esports
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Iniciació al bàsquet

Escola Bàsquet Femení 1
Adreçat a nenes de 3r i 4t de primària  
(anys 2012-2013)

Dimecres i divendres de 
16.45 a 18.15 h

Del 15 de setembre 2021 al 
3 de juny 2022

30,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Pavelló municipal 
d’esports

Escola Bàsquet Femení 2
Adreçat a nenes de 5è i 6è de primària  
(anys 2010-2011)

Dimecres i divendres de 
18.15 a 19.45 h

Del 15 de setembre 2021 al 
3 de juny 2022

30,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Pavelló municipal 
d’esports

Escola Bàsquet Masculí 1
Adreçat a nens de 3r i 4t de primària  
(anys 2012-2013)

Dimecres i divendres de 
16.45 a 18.15 h

Del 15 de setembre 2021 al 
3 de juny 2022

30,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Pavelló municipal 
d’esports

Escola Bàsquet Masculí 2 
Adreçat a nens de 5è i 6è de primària  
(anys 2010-2011)

Dimecres i divendres de 
18.15 a 19.45 h

Del 15 de setembre 2021 al 
3 de juny 2022

30,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Pavelló municipal 
d’esports

Iniciació al voleibol

Escola Voleibol Mixt
Adreçat a infants de 3r a 6è de primària  
(anys 2010-2013)

Dimecres i divendres de 
16.45 a 18.15 h

Del 15 de setembre 2021 al 
3 de juny 2022

30,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Pavelló municipal 
d’esports

esports
SERVEI D’ACTIVITAT FÍSICA MUNICIPAL
Inscripcions: A partir del 13 de setembre 2021 mitjançant formulari online.

Oferta Formativa Horaris Dates Preu Lloc

Quota única  
Diverses sessions a escollir: Pilates, 
Tonificació, Circuit trainer, Estiraments, 
GAC, Gym Suau, T.B.C, Body Fitball

Dilluns, dimarts i dijous, a 
partir de les 19.30 h

De l’1 d’octubre 2021 
al 30 de juny 2022

20 €/mes
Gratuït per a gent gran

Gimnàs Sant Esteve

Ioga Dimarts i dijous 
Grup A

de 18.30 a 20 h 
Grup B

de 20  a 21.30 h

De l’1 d’octubre 2021 
al 30 de juny 2022

33,20 €/mes Annex Casa Rosa

Edat d’or Dilluns, dimecres i divendres 
Grup A 

de 9.30 a 10.30 h
Grup B 

de 10.30 a 11.30 h

De l’1 d’octubre 2021 
al 30 de juny 2022

Gratuït Annex Casa Rosa

Club de passeig
Itineraris al voltant de Caldes

Dijous de 9.30 a 11.30 h De l’1 d’octubre 2021 
al 30 de juny 2022

Gratuït Punt de sortida: 
Davant de la Casa 
Rosa
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SOLC
CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
Inscripcions:  a partir del 13 de setembre de 2021 a l’Oficina de Turisme o bé mitjançant el tràmit Inscripció als cursos i tallers organitzats pel 
SOLC disponible a la seu electrònica municipal https://caldesdemalavella.eadministracio.cat/ 

Oferta Formativa Dia i hora Duració Preu Lloc

Anglès inicial (50h)
Dirigit a persones que no tenen conei-
xements de la llengua anglesa i es volen 
iniciar en el seu aprenentatge.

Dilluns de 18 
a 19.30 h

Del dilluns 4 d’octubre 2021 al 
dilluns 20 de juny 2022

40 € 
Gratuït amb 
la presentació 
del DARDO

Aula del Pavelló Municipal 
d’Esports

Anglès elemental (50h)
Dirigit a persones que tenen nocions de la 
llengua anglesa. 
Cal superar una prova de nivell 

Dilluns de 
19.30 a 21 h

Del dilluns 4 d’octubre 2021 al 
dilluns 20 de juny 2022

40 € 
Gratuït amb 
la presentació 
del DARDO

Aula del Pavelló Municipal 
d’Esports

Anglès pre intermedi (50h)
Dirigit a persones que tenen coneixe-
ments bàsics de la llengua anglesa. 
Cal superar una prova de nivell

Dimecres de 
18 a 19.30 h

Del dimecres 6 d’octubre 2021 
al dimecres 22 de juny 2022 

40 € 
Gratuït amb 
la presentació 
del DARDO

Aula del Pavelló Municipal 
d’Esports

Anglès conversa nivell intermedi (40h)
Dirigit a persones amb un nivell d’anglès in-
termedi que vulguin millorar la seva fluïdesa. 
Cal superar una prova de nivell

Dimecres 
de 19.30 a 
20.30 h

Del dimecres 6 d’octubre 2021 
al dimecres 22 de juny 2022. 
A partir del 13/04, les classes 
seran de 19.30 a 21 h 

35 € 
Gratuït amb 
la presentació 
del DARDO

Aula del Pavelló Municipal 
d’Esports

Informàtica des de zero (40h)    
Dirigit a persones sense cap noció o amb 
coneixements molt inicials d’informàtica. 
Grup reduït

A determinar Gener - març 2022 35 € 
Gratuït amb 
la presentació 
del DARDO

(A determinar)



11

SOLC
Curs de manipulador d’aliments (4h)
Formació teòrica i pràctica necessària 
per a adquirir el certificat en manipulació 
d’aliments.

Dijous 17 i divendres 18 de febrer de 2022 de 
19 a 21 h

9 € 
Gratuït amb 
la presentació 
del DARDO

Aula del Pavelló Municipal 
d’Esports

Curs de carretons elevadors (9h)
Formació teòrica i pràctica necessària per 
a adquirir el carnet reglamentari.

Part teòrica

Divendres 19 de novembre 2021 de 16 a 20 h 
Part pràctica

A escollir entre el dissabte 20 de novembre o el 
dissabte 27 de novembre 2021 de 9 a 14 h

20 € 
Gratuït amb 
la presentació 
del DARDO

Part teòrica:

Aula del Pavelló Municipal d’Esports
Part pràctica: 

Instal·lacions Serveis Panella – Av. 
Mas Pins, 81 (Riudellots de la 
Selva)

Renovació del carnet de carretons elevadors!   
Fa més de 5 anys que vas obtenir el carnet de carretons elevadors amb nosaltres i se t’ha caducat? Posa’t en contacte amb el Servei 
d’Orientació Laboral i et donarem tota la informació per a renovar-lo: solc@caldesdemalavella.cat / 972 48 0103 / 972 48 02 66. 
Preu: 20 € Gratuït amb la presentació del DARDO
Cal un mínim de 10 alumnes per formar un grup de renovació de carnets

Novetat!
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SOLC
CURS DIRIGIT A JOVES DINS EL PROGRAMA GARANTIA JUVENIL
Oferta formativa Dia i hora Duració Preu Lloc

PICE D’ATENCIÓ AL CLIENT, PREPARACIÓ DE 
COMANDES, LOGÍSTICA 
Oferta destinada a persones joves d’entre 16 i 
29 anys que no estiguin estudiant ni treballant, i 
inscrites a Garantia Juvenil. 

De dilluns a divendres 
de 9 a 14 h

125 h Gratuït (A determinar)

Cal un mínim de 15 alumnes per a poder realitzar aquest curs. Per a més informació: pice@cambragirona.org o bé al 650 37 63 00.

CÀPSULES FORMATIVES per a la recerca de feina
Oferta formativa Dia i hora Duració Preu Lloc

Primera sessió (4h)
• Defineix els teus objectius professionals
• Currículum, carta de presentació i auto-

candidatura.

Segona sessió (4h)
• Recursos per a la recerca de feina
• Com afrontar una entrevista de feina

Tercera sessió (4h)
• Busca feina a través d’aplicacions mòbils.

Dimecres de 10 a 
14 h

Novembre 2021: 
dimecres 10,17 i 24.

Febrer 2022: 
dimecres 9, 16 i 23

Maig 2022: 
dimecres 11,18 i 25

Gratuït

Per a poder participar-hi 
cal estar inscrit al SOLC 

Espai Jove Ca la 
Romana  
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SOLC
ALTRES TALLERS I SERVEIS
Oferta formativa Duració Preu Lloc

Fes el teu currículum creatiu amb Canva! 
Dona valor al teu currículum amb una imatge 
més actual dissenyant-lo amb el programa 
Canva! 
Grups reduïts. Cal un mínim de 3 persones per sessió.

D’octubre 2021 a febrer 2022 
Dates a determinar
2 h/sessió  

Gratuït

Per a poder participar-hi 
cal estar inscrit al SOLC

Espai Jove Ca la Romana

Espai cerca de feina
Vols suport a l’hora d’inscriure’t a portals d’ofer-
tes de feina, a presentar candidatures i fer-ne 
seguiment?  Nosaltres et podem ajudar! 

D’octubre 2021 a febrer 2022 
Dates a determinar
2h /sessió  

Gratuït

Per a poder participar-hi 
cal estar inscrit al SOLC

Espai Jove Ca la RomanaNou 
servei!

T’ajudem a fer tràmits electrònics
Has de presentar un tràmit electrònic o fer alguna gestió on-line en alguna Administració o Organisme i no saps per on començar? Has de 
demanar, per exemple, una prestació al SEPE, un certificat, demanar hora al metge, presentar una instància a l’Ajuntament o bé donar-te 
d’alta a l’IdCat Mòbil i no saps com fer-ho? Nosaltres t’ajudem en la seva tramitació!
 
Imprescindible demanar cita prèvia a agent.telematic.caldes@gmail.com o bé al telèfon 651 654 259 (també WhatsApp).
Ajuntament de Caldes de Malavella (entrada pel pati de Cal Ferrer – Plaça de l’Ajuntament)
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JoventutCurs de monitor/a d’activitat de lleure infantils i juvenils
Inscripcions: durant l’agost de 2021 a l’Espai Jove Ca la Romana.

Descripció oferta Dates Preu Lloc

Part teòrica de 100h presencials i 25h no presencials, per obtenir el 
títol oficial de Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juve-
nil; per a joves majors de 18 anys, amb el títol en Educació Secundària 
Obligatòria i empadronades a Caldes

Setembre 2021 200 € 
(cost real 250 €, l’Ajuntament aporta 50 € 
per cada alumne empadronat a Caldes)

Escola de 
l’Esplai Girona

Curs de premonitor/a de lleure
Inscripcions: entre febrer i març 2022 a l’Espai Jove Ca la Romana

Descripció oferta Dates Preu Lloc

Curs intensiu de 30h d’iniciació al 
lleure per a persones joves de 15 a 
17 anys empadronades a Caldes

A concretar - Setmana Santa 
2022

35 € 
(cost real 140 €, l’Ajuntament aporta 105 € 
per cada alumne empadronat a Caldes)

Casa de colònies de la Fundació 
Esplai Girona - Olot

TARDES kreActives
Inscripcions: a partir del 5 d’octubre 2021 fins exhaurir les places, a l’Espai Jove Ca la Romana

Descripció oferta Dates Preu Lloc

Servei socioeducatiu a l’Espai Jove Ca la 
Romana per a joves de 1r i 2n d’ESO

De novembre 2021 a maig 2022
Un dia a la setmana, a concretar

Gratuït Espai Jove Ca la Romana

CURS D’INICIACIÓ SCOOTERS
Inscripcions: febrer/març 2022 a l’Espai Jove Ca la Romana

Descripció oferta Dates Preu Lloc

Per a joves usuaris/es de l’Skatepark de nivell inicial – bàsic
A partir de 10 anys

4 sessions de 2 h a la primavera 2022 Gratuït Skatepark de Caldes de Malavella
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Joventut
Activitats d’estiu
CASAL J DE JOVE
Inscripcions: Última quinzena de maig de 2022 a l’Espai Jove Ca la Romana o bé a través de la seu electrònica municipal 
https://caldesdemalavella.eadministracio.cat/

Descripció Dates Preu

Casal de lleure i participació juvenil per a joves a partir de 12 anys
Jocs, activitats, projectes, piscina, acampada, entre altres

Juliol 2021
De dilluns a divendres de 10h a 14h

70 € 

Consultar pàg. 17

BRIGADA JOVE
Inscripcions: S’obrirà convocatòria per presentar-se a les places a l’abril del 2022 a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o bé a través de  la seu 
electrònica municipal https://caldesdemalavella.eadministracio.cat/

Descripció Dates

Projecte d’inserció laboral per a joves
Places de peons de la brigada jove (16-18 anys) i d’Auxiliar d’Administració a l’Oficina de 
Turisme (16-25 anys).

Per treballar a l’estiu 2022 a 20 h/setmana 
(1 mes els peons, 2 mesos l’auxiliar d’administració)

LA TEVA PROPOSTA!
J de Jove Forma’t
Tens entre 12 i 30 anys? Vols fer algun curs o formació d’algun tema en concret? No dubtis en posar-te en contacte amb l’Àrea de Joven-
tut i ho organitzem juntes. 
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TAXES
ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL
Concepte Tarifa 

Matrícula curs 70 € 

1. ENSENYAMENT REGLAT
Llenguatge musical
Sensibilització 30 €/mes 
Iniciació 35 €/mes 
Preparatori 1r i 2n curs 45 €/mes 
3r i 4t curs i preparació prova d’accés 50 €/mes 

Instruments 
30 minuts 45 €/mes 
45 minuts  60 €/mes 
60 minuts  70 €/mes 

2. ENSENYAMENT NO REGLAT / TALLERS 
Llenguatge musical per a joves i adults 35 €/mes 
Conjunt instrumental 35 €/mes 
Cant coral 25 €/mes 
Música moderna: combo, guitarra, tabal, gralla. 50 €/mes

Llenguatge + instruments 
30 minuts 35 € + 45 €/mes 
45 minuts  35 € + 60 €/mes 
60 minuts  35 € + 70 €/mes 

Instrument sense llenguatge 
30 minuts 55 €/mes 
45 minuts  70 €/mes 
60 minuts  80 €/mes 

Reduccions
• A partir del segon germà matriculat 20 % de reducció.
• Reducció de les tarifes fins a un màxim del 50% per a 

famílies amb escassa capacitat econòmica, prèvia valoració 
i proposta de Serveis Socials.
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TAXES CALENDARI
D’AJUTS
SOCIALS

Convocatòria Termini de sol·licituds

Ajuts d’urgència social Durant tot l’any

Ajuts socials en règim de concurrència competitiva

Ajuts a infants per assistir a les activitat esportives i de lleure “casal d’estiu” i “casalet 
d’estiu”

Fins al juny 2022

Ajuts per a joves per assistir al “Casal Jove” Fins al juny 2022

Ajuts per escolarització d’infants de 0 a 3 anys que es troben en situacions desfavorides
“Llar d’infants”

Primera convocatòria:

Fins el juny 2021
Segona convocatòria:

Gener 2022

Ajuts per a les activitat d’educació i esports permanents Del 30 d’agost al 10 de setembre 2021

Ajuts per sortides escolars Del 20 de setembre al 30 de setembre 2021

Ajuts per reforç socioeducatiu secundària Durant tot l’any

Ajuts per a centre de dia Durant tot l’any

Per a tramitar els ajuts socials cal demanar cita prèvia, dins el termini de sol·licitud, a Serveis Socials.
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INFORMACIÓ
 I CONTACTE

SERVEI D’ORIENTACIÓ
LABORAL (SOLC) CULTURA ESPORTS SEMC
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
Tel. 972 48 02 66 (Espai Jove) 
Tel. 972 48 01 03 (Oficina de Turisme)
solc@caldesdemalavella.cat

Oficina de Turisme - Cal Ferrer de la Plaça
Plaça de l’U d’Octubre 2017 s/n
Tel. 972 48 01 03
cultura@caldesdemalavella.cat

Pavelló municipal d’esports
Avinguda de Caldes, s/n
Tel. 669 292 581 
tecnicesports@caldesdemalavella.cat

Tel. 649 402 246
semc@caldesdemalavella.cat
ycmusica@hotmail.com

JOVENTUT PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEIS SOCIALS SERVEI de català de la selva

Espai Jove “Ca la Romana”
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
Tel. 972 48 02 66 - 676 067 933
calaromana@caldesdemalavella.cat
www.espaijove.caldesdemalavella.cat

Oficina de Turisme - Cal Ferrer de la Plaça
Plaça de l’U d’Octubre 2017 s/n
Tel. 972 48 01 03
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat

Oficina de serveis socials
Carrer Vall·llobera, 4
Tel. 972 47 04 04
serveissocials@caldesdemalavella.cat

Carrer Sant Sebastià, 91
Santa Coloma de Farners
Tel. 872 973 890
selva@cpnl.cat

AJUNTAMENT DE 
CALDES DE MALAVELLA 
Plaça de l’U d’octubre de 2017, s/n
Tel. 972 47 00 05
ajuntament@caldesdemalavella.cat
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Mesures 
preventives

Renteu-vos sovint 
les mans amb la 
solució hidroalcohòli-
ca que disposaran als 
espais o amb aigua 
i sabó. És la mesura 
més eficaç per reduir 
la transmissió d’infec-
cions.

Tapeu-vos la boca i 
el nas amb mocadors 
d’un sol ús o amb la 
cara interna del colze 
en tossir o esternudar 
i renteu-vos les mans 
de seguida.

Mantingueu la dis-
tància de seguretat 
a 2 metres amb la 
resta de persones. 
L’aforament limitat de 
les activitats garanteix 
aquesta distància.

No compartiu estris, 
menjar i/o disposi-
tius. Si ho heu de fer, 
desinfecteu-los prè-
viament. Després de 
manipular objectes, 
cal abstenir-se de to-
car-se la boca, el nas i 
els ulls sense haver-se 
rentat les mans.

És obligatori l’ús de 
mascareta.



Organitza: Amb el suport de: Col·labora:

OFERTA 
FORMATIVA 
MUNICIPAL

Cultura
Ensenyament

Esports
Servei d’Orientació Laboral

Joventut


