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Salvador Balliu
Alcalde de Caldes de Malavella

Caldencs i caldenques, 

L’educació és una de les principals eines de cohesió social i de progrés i al nostre poble és per a 
nosaltres una prioritat i un compromís treballar per oferir els millors recursos i serveis educatius. 
És en aquest esquema que cada any des de diferents àrees de l’Ajuntament s’edita el document 
que teniu entre les mans. 

I és que Caldes de Malavella compta amb una oferta educativa molt completa, des de propostes 
adreçades a adults, com a joves i infants. És per això que, amb aquesta guia, hem volgut posar 
al vostre abast tota la informació en un mateix espai, per tal que us sigui fàcil prendre decisions 
importants que determinaran el futur de la vostra mainada, també satisfaran la vostra inquietud 
per alguna formació concreta en qualsevol de les especialitats que s’ofereixen. 

Les famílies, adults i infants, juntament amb els professionals, hem de formar equip per mante-
nir la il·lusió, seguir connectats en l’etapa formativa i d’autoconeixement i creixement personal. 
N’estic segur que aquesta és la millor recepta per preparar-nos com a societat i afrontar el futur 
que vindrà amb totes les garanties d’èxit possibles. 

Espero que aquesta guia us sigui molt útil, que us permeti trobar el curs que us millori la vida i 
que gaudiu d’un molt bon curs acadèmic. 

NOTA IMPORTANT:
Totes les activitats 
previstes en aquest 
fulletó tenen places 
limitades i poden pa-
tir variacions respec-
te l’horari, durada o 
lloc. 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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Cultura
AULA DE TEATRE
Inscripcions: a partir del 12 de setembre 2022 a l’Oficina de Turisme o bé mitjançant el tràmit Inscripció a l’aula de teatre 2022-2023 
disponible a 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 a partir de 6 anys.  
Cal un mínim de 10 alumnes per grup.

Dimecres
Grup 1: 
de 16 a 17 h
Grup 2: 

de 17 a 18.30 h

Del 5 d’octubre 2022 al 21 de juny 
2023

15 €/mes Casino municipal 

CURS DE CATALÀ 
Inscripcions:  en línia a la pàgina web https://cpnl.cat/inscripcions o bé de forma presencial el dimecres 7 de setembre 2022 de 17 a 19 h 
a la Biblioteca municipal de Caldes. 

A càrrec del Servei de Català de la Selva i Santa Coloma de Farners amb el suport de l’Ajuntament de Caldes. 
Tel. 872 973 890 – 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.

Dilluns i dimecres de 18.30 a 
20.30 h 

Inici: 21 de setembre 2022 Gratuït Institut de Caldes
(pendent de determinar) 

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 mitjançant el tràmit Inscripció a la llar d’infants disponible a la seu electrònica municipal  
https://caldesdemalavella.eadministracio.cat

Matrícula:  70€

 Consultar pàg. 18

Modalitat Horari Quotes

Matí    De 8 a 12 h 110 €

Matí i menjador De 8 a 15 h 110 € + menjador

Menjador i tarda De 12 a 17 h 110 € + menjador

Tarda De 15 a 17 h 110 €

Tot el dia De 8 a 12 h i de 15 a 17 h 160 €

Tot el dia amb menjador De 8 a 17 h 160 € + menjador  

CURS P2
L’horari lectiu de 9 a 12 h i de 15 a 17 h serà gratuït per a les famílies durant el curs acadèmic 2022-2023 (*).
La matrícula i el dinar anirà a càrrec de les famílies. 

(*) Durant el curs 2022- 2023 l’Ajuntament subvencionarà l’hora d’acollida de 8 a 9 h
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gent gran

esports
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Inscripcions: del 29 d’agost al 2 de setembre 2022 mitjançant formulari en-línia.

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 2017-2019)

Dimarts i dijous de 
16.30 a 17.50 h

Del 13 de setembre 2022 a 
l’1 de juny 2023

25,50 €/mes 
(setembre i juny prorra-
tejat per dies lectius)

Escola Sant Esteve

Escola Esportiva Iniciació Poliesportiva
Adreçat a infants de 1r a 2n de primària 
(anys 2015-2016)

Dimecres i divendres de 
16.30 a 18 h

Del 14 de setembre 2022 al 
2 de juny 2023

25,50 €/mes 
(setembre i juny prorra-
tejat 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 2017-2019)

Dimarts i dijous de 
16.30 a 17.50 h

Del 13 de setembre 2022 a 
l’1 de juny 2023

25,50 €/mes 
(setembre i juny prorra-
tejat per dies lectius)

Escola La Benaula

Escola Esportiva Iniciació Poliesportiva 
Adreçat a infants de 1r a 2n de primària 
(anys 2015-2016)

Dimecres i divendres de 
16.30 a 18h

Del 14 de setembre 2022 al 
2 de juny 2023

25,50 €/mes  
(setembre i juny prorra-
tejat 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 2011-2014)

Dimecres i divendres de 
16.45 a 18.15 h 

Del 14 de setembre 2022 al 
2 de juny 2023

25,50 €/mes
(setembre i juny prorra-
tejat per dies lectius)

Zona esportiva

ALFABETITZACIÓ DIGITAL
Inscripcions: a partir del 5 de setembre 2022 a la sala cavallerisses (agent telemàtic) o bé al telèfon 651 654 259.

Oferta Formativa Horaris Dates Preu Lloc

Aprèn a fer servir el teu smartphone - 
nivell 1 (30h)
Adreçat a persones de més de 65 anys que ja 
varen participar a la darrera formació. 

Dimarts de 9.30 a 11.30 h Del dimarts 27 d’octubre 2022 al 
dimarts 7 de febrer 2023

Gratuït Sala Annexa de la 
Casa Rosa 

Aprèn a fer servir el teu smartphone - 
iniciació (30h)
Adreçat a persones de més de 65 anys que volen 
aprendre a fer servir el seu mòbil des de zero. 

Dimarts de 9.30 a 11.30 h Del dimarts 14 de febrer 2023 al 
dimarts 30 de maig 2023 

Gratuït Sala Annexa de la 
Casa Rosa 

Escola municipal de música de Caldes de Malavella (EMMCM)
Període de matriculació setembre:  1 i 2 de setembre 2022 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 bé presencialment a l’Escola municipal de música al carrer 
Val-llobera, 62,  de 17 a 20 h. 
Inici de curs: 12 de setembre 2022.

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. 17

Escola de música 
(edifici nou) 

Les classes de música són en format presencial, però els alumnes d’instrument que ho sol·licitin poden dur a terme les classes en línia.

Ensenyament
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esports
Iniciació al bàsquet

Escola Bàsquet Femení 1
Adreçat a nenes de 3r i 4t de primària  
(anys 2013-2014)

Dimecres i divendres de 
16.45 a 18.15 h

Del 14 de setembre 2022 al 
2 de juny 2023

30,50 €/mes 
(setembre i juny prorra-
tejat per dies lectius)

Pavelló municipal 
d’esports i/o Institut

Escola Bàsquet Femení 2
Adreçat a nenes de 5è i 6è de primària  
(anys 2011-2012)

Dimecres i divendres de 
18.15 a 19.45 h

Del 14 de setembre 2022 al 
2 de juny 2023

30,50 €/mes 
(setembre i juny prorra-
tejat per dies lectius)

Pavelló municipal 
d’esports

Escola Bàsquet Masculí 1
Adreçat a nens de 3r i 4t de primària  
(anys 2013-2014)

Dimecres i divendres de 
16.45 a 18.15 h

Del 14 de setembre 2022 al 
2 de juny 2023

30,50 €/mes 
(setembre i juny prorra-
tejat per dies lectius)

Pavelló municipal 
d’esports i/o Institut

Escola Bàsquet Masculí 2 
Adreçat a nens de 5è i 6è de primària  
(anys 2011-2012)

Dimecres i divendres de 
18.15 a 19.45 h

Del 14 de setembre 2022 al 
2 de juny 2023

30,50 €/mes 
(setembre i juny prorra-
tejat per dies lectius)

Pavelló municipal 
d’esports

Iniciació al voleibol

Escola Voleibol Mixt 1
Adreçat a infants de 3r i 4t de primària   
(anys 2013-2014)

Dimecres i divendres de 
16.45 a 18.15 h

Del 14 de setembre 2022 al 
2 de juny 2023

30,50 €/mes 
(setembre i juny prorra-
tejat per dies lectius)

Pavelló municipal 
d’esports i/o Institut

Escola Voleibol Mixt 2
Adreçat a infants de 5è i 6è de primària  
(anys 2011-2012)

Dimecres i divendres de 
16.45 a 18.15h

Del 14 de setembre 2022 al 
2 de juny 2023

30,50 €/mes 
(setembre i juny prorra-
tejat per dies lectius)

Pavelló municipal 
d’esports i/o Institut

esports
SERVEI D’ACTIVITAT FÍSICA MUNICIPAL
Inscripcions: A partir del 12 de setembre 2022 mitjançant formulari en-línia

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 
De 19.30 a 20.25h, i de 20.30 
a 21.25h

Del 3 d’octubre 2022 
al 30 de juny 2023

25 €/mes Gimnàs Sant Esteve

Ioga Dimarts i dijous 
Grup A

de 18.30 a 20 h 
Grup B

de 20  a 21.30 h

Del 3 d’octubre 2022 
al 30 de juny 2023

38 €/mes Sala Annexa de la 
Casa Rosa

Edat d’or Dilluns, dimecres i divendres 
Grup A 

de 9.10 a 9.55 h
Grup B

de 10 a 10.45 h
Grup C

de 10.50 a 11.35 h

Del 3 d’octubre 2022 
al 30 de juny 2023

Gratuït Sala Annexa de la 
Casa Rosa

Club de passeig
Itineraris al voltant de Caldes. S’ofereix en 
2 grups. Un grup per a usuaris habituals 
i un d’iniciació per a fer caminades més 
suaus i curtes en durada i intensitat.

Grup Iniciació

Dimarts de 9.30 a 11 h 
Grup Avançat

Dijous de 9.30 a 11.30 h 

Del 3 d’octubre 2022 
al 30 de juny 2023

Gratuït Punt de sortida: 
Davant de la Casa 
Rosa
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SOLC
CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
Inscripcions:  a partir del 5 de setembre 2022 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 coneixements 
de la llengua anglesa i es volen iniciar en el seu 
aprenentatge. 

Dilluns de 
18.15 a
19.45 h

Del dilluns 19 de setembre 
2022 al dilluns 19 de juny 2023

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 
19.45 a 
21.15 h

Del dilluns 19 de setembre 
2022 al dilluns 19 de juny 2023

40 € 
Gratuït amb 
la presentació 
del DARDO

Aula del Pavelló Municipal 
d’Esports

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

Dimecres de 
18.15 
a 19.45 h

Del dimecres 5 d’octubre 2022 
al dimecres 21 de juny 2023 

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 intermedi 
que vulguin millorar la seva fluïdesa. 
Cal superar una prova de nivell

Dimecres de 
19.45 
a 21.15 h

Del dimecres 5  d’octubre 
2022 al dimecres 10 de maig 
2023 

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 coneixe-
ments molt inicials d’informàtica. Grup reduït

Dijous de 
9.30 a 
11.30 h 

Del dijous 26 de gener 2023 al 
15 de juny 2023 

35 € 
Gratuït amb 
la presentació 
del DARDO

Acadèmia Idioma’t 

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

Octubre 2022
Dijous 20 i divendres 21 d’octubre de 17 a 19 h 
Febrer 2023
Dijous 23 i divendres 24 de febrer de 17 a 19 h 
(dates a concretar)

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 adqui-
rir el carnet reglamentari.

Novembre 2022
Part teòrica:

Divendres 18 de novembre de 16 a 20 h. 
Part pràctica: 

Dissabte 19 de novembre de 9 a 15 h.
Març 2023
Part teòrica:

Divendres 24 de març  de 16 a 20 h. 
Part pràctica: 

Dissabte 25 de març de 9 a 15 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)

Atenció bàsica al client (16h)
En aquesta formació aprendràs la relació empresa 
– client, el servei d’atenció al client, l’atenció tele-
fònica i com gestionar les queixes i reclamacions. 

Octubre 2022
Dimarts 11, dijous 13, dimarts 18 i dijous 20 
De 9.30  a 13.30 h  

Gratuït Aula del Pavelló Municipal 
d’Esports

Tècniques administratives d’oficina  (16h)
En aquesta formació es treballarà la organització 
empresarial i el departament administratiu, el pro-
cés documental de l’empresa, la logística i l’apro-
visionament i la fiscalitat bàsica de l’empresa.  

Gener 2023
Dimarts 17, dijous 19, dimarts 24 i dijous 26 
De 9.30 a 13.30 h 

Gratuït Aula del Pavelló Municipal 
d’Esports

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. 
Cal un mínim de 10 alumnes per formar un grup de renovació de carnets
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SOLC SOLC
ALTRES TALLERS I SERVEIS
Per a poder participar-hi cal estar inscrit al SOLC.  Grups reduïts. Cal un mínim de 3 persones per sessió.

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! 

De forma mensual d’octubre 2022 a 
març 2023 els dimecres de 10 a 12h.

Gratuït 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! 

De forma mensual d’octubre 2022 a 
març 2023 els dimecres de 10 a 12h.  

Gratuït Espai Jove Ca la Romana

Busca feina a través del mòbil 
T’ajudem a descarregar-te les principals APP de 
cerca de feina al teu smartphone i t’ajudem a 
registrar-te i a  inscriure’t a ofertes. 

De forma mensual d’octubre 2022 a 
març 2023 els dimecres de 10 a 12h. 

Gratuït Espai Jove Ca la Romana

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 2022: 
dimecres 16, 23 i 30

Març 2023: 
dimecres 15, 22 i 29

Maig 2023: 
dimecres 3, 10 i 17

Gratuït

Per a poder participar-hi 
cal estar inscrit al SOLC 

Espai Jove Ca la 
Romana  

CURS DIRIGIT A JOVES DINS EL PROGRAMA GARANTIA JUVENIL
Pre inscripcions: 
1) Omplir el formulari escanejant el codi QR 
2) Enviar el certificat de Garantia juvenil actualitzat per WhatsApp al 650 376 300 o bé per correu 
electrònic a lbernardini@cambragirona.org
Amb el suport de la Cambra de comerç de Girona. 

Oferta formativa Dia i hora Duració Preu Lloc

PICE d’atenció sociosanitària a persones en 
situació de dependència
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
Inici: octubre 2022  
(data a concretar) 

185 h Gratuït Antiga Sala de Plens de la Casa 
Rosa 

Cal un mínim de 10 alumnes per a poder realitzar aquest curs. Per a més informació: pice@cambragirona.org o bé al 650 37 63 00.
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Joventut Joventut
Curs de monitor/a d’activitat de lleure infantils i juvenils
Inscripcions: durant l’agost de 2022 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 empadronats a Caldes.

Setembre 2022 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: abril- maig 2023 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 14 a 
17 anys empadronades a Caldes.

Juny 2023 Gratuït Espai Jove Ca la Romana
Ermita de Sant Maurici 

Activitats d’estiu
CASAL J DE JOVE
Inscripcions: Última quinzena de maig de 2023 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 2023
De dilluns a divendres de 10 a 14 h

70 € 

Consultar pàg. 18

BRIGADA JOVE
Inscripcions: S’obrirà convocatòria per presentar-se a les places durant el mes de maig 2023 a l’Ajuntament de Caldes de Malavella 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 informador/a turístic/a a 
l’Oficina de Turisme (16-25 anys).

Per treballar a l’estiu 2023 a 20 h/setmana 
(1 mes els peons, 2 mesos l’auxiliar informador/a turístic/a a 
l’Oficina de Turisme)

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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Promoció
EconòmicaPÍNDOLES FORMATIVES ADREÇADES A COMERCIANTS I EMPRESES

Inscripcions: a partir del 5 de setembre enviant un correu electrònic a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat.

Oferta formativa Dia i hora Lloc

La gestió emocional en el desenvolupament del negoci Dilluns 26 de setembre 2022 de 14.15 a 16.45 h Aula del Pavelló Municipal d’Esports

Estratègies d´afrontament de la frustració i l´estrès 
en la gestió del negoci 

Dilluns 10 d’octubre 2022 de 14.15 a 16.45 h Aula del Pavelló Municipal d’Esports

Eines per optimitzar recursos i aconseguir millor 
resultats 

Dilluns 24 d’octubre 2022 de 14.15 a 16.45 h Aula del Pavelló Municipal d’Esports

Tècniques de millora de les vendes i les interaccions 
comercials 

Dilluns 7 de novembre 2022 de 14.15 a 16.45 h Aula del Pavelló Municipal d’Esports

Aprèn a fer de manera pràctica un Pla Estratègic del 
teu negoci, present i futur

Dilluns 21 de novembre 2022 de 14.15 a 16.45 h Aula del Pavelló Municipal d’Esports

TAXES
ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL
Concepte Tarifa 

Matrícula curs 70 € 

1. ENSENYAMENT REGLAT
Llenguatge musical
Sensibilització 30 €/mes 
1r curs (iniciació) Iniciació 35 €/mes 
2n curs (preparatori) 3r i 4rt 45 €/mes 
5è i 6è i preparatori 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. L’or-

dre dels germans s’estableix en funció de l’import de cada 
participant i de major a menor quantitat.

• 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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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”

Maig - Juny 2023 (*)

Ajuts per a joves per assistir al “Casal Jove” Maig - Juny 2023 (*)

Ajuts per escolarització d’infants de 0 a 3 anys que es troben en situacions desfavorides Primera convocatòria:

Fins el juny 2022
Segona convocatòria:

Gener 2023

Ajuts per a les activitat d’educació i esports permanents Del 29 d’agost al 30 de setembre 2022

Ajuts per sortides escolars Del 16 de setembre al 30 de setembre 2022

Ajuts per reforç socioeducatiu secundària Durant tot l’any

Ajuts per a centre de dia Durant tot l’any

(*) Dates orientatives per a l’any 2023.

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

INFORMACIÓ
 I CONTACTE

SERVEI D’ORIENTACIÓ
LABORAL (SOLC) CULTURA ESPORTS

escola municipal de 
música de Caldes de 
Malavella (EMMCM)

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

Carrer Vall-llobera, 62
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



Organitza: Amb el suport de: Col·labora:

OFERTA 
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Esports
Servei d’Orientació Laboral

promoció econòmica
Joventut


