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1.Introducció 
 
El Casal de Setmana Santa organitzat pel Centre Excursionista Llinars del Vallès està 
creat, pensat i dissenyat per a tots aquells nens, nenes, nois i noies que vulguin gaudir 
de quatre dies especials realitzant tot un gran ventall d’activitats esportives, lúdiques i 
socials, dins l’entorn que ofereix el nostre poble, i sempre potenciant els valors 
educatius pel respecte, responsabilitat, igualtat, autonomia, participació, entre altres i 
tot conduit per un gran equip de monitoratge del Centre Excursionista Llinars del 
Vallès. Quatre dies per participar, gaudir i repetir! 
 
2.El Casal 
 
El Casal de Setmana Santa es durà a terme del dilluns 30 de març al dijous 2 d’abril 
del 2015 a Llinars del Vallès. El punt central de trobada serà el local del Centre 
Excursionista Llinars del Vallès situat a la Plaça dels Països Catalans, s/n. 
El Casal estarà limitat a 130 inscripcions en total amb un mínim de 15 inscripcions per 
poder realitzar-se. 
 
3.Qui pot participar 
 
El Casal de Setmana Santa està obert a tots els nens, nenes, nois i noies nascuts 
entre l’any 2000 al 2009 (ambdós inclosos) amb edats compreses entre els 5 anys i 14 
anys (ambdós incloses). Els nascuts l’any 2010 i que a dia 29 de març de 2015 tinguin 
complerts els 5 anys també podran participar al Casal. 
Per tal d’adequar i facilitar les diferents activitats en organització i personalització es 
faran quatre grups d’edat que seran els següents: 
Grup d’edat 1 – nascuts els anys 2009, 2008 i 2007. Aquí també hi pot haver els 
nascuts el 2010 i que hagin complert els 5 anys abans del dia 30 de març del 2015. 
Grup d’edat 2 – nascuts els anys 2006 i 2005. 
Grup d’edat 3 – nascuts els anys 2004 i 2003. 
Grup d’edat 4 – nascuts els anys 2002, 2001 i 2000. 
Segons el número d’inscripcions a cada grup l’equip de monitoratge i el director/a del 
Casal podran modificar aquests grups d’edats per optimitzar els recursos. Aquesta 
modificació s’informaria a la reunió informativa de pares. 
 
4.Horaris 
 
La distribució horària del Casal serà la següent: 
Casal matí – de 9h a 13:30h. 
Casal matí i tarda sense servei de menjador – de 9h a 13:30h i de 15h a 18h. 
Casal matí amb servei de menjador – de 9h a 15h. 
Casal complet amb servei de menjador – de 9h a 18h. 
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5.Quadre de preus 
 
A continuació es detallen tots els preus del Casal. El primer quadre són els preus pels 
nens, nenes, nois i noies NO socis del Cellv i el segon quadre són els preus pels socis 
del Cellv. 
 

                 NO SOCIS DEL CELLV     

EDATS OPCIÓ CASAL HORARI PREU 

   Casal matí  de 9h a 13:30h 25 € 

   Casal matí i tarda sense menjador  de 9h a 13:30h i de 15h a 18h 30 € 

   Casal matí amb menjador  de 9h a 15h 40 € 

   Casal complet  de 9h a 18h 42 € 

5 anys  Dies individuals Casal matí  de 9h a 13:30h 7€ dia 

a  Dies individuals Casal matí i tarda sense menjador  de 9h a 13:30h i de 15h a 18h 9€ dia 

11 anys  Dies individuals Casal matí amb menjador  de 9h a 15h 12€ dia 

   Dies individuals Casal complet  de 9h a 18h 13€ dia 

   Pack 3 dies Casal matí  de 9h a 13:30h 19 € 

   Pack 3 dies Casal matí i tarda sense menjador  de 9h a 13:30h i de 15h a 18h 24 € 

   Pack 3 dies Casal matí amb menjador  de 9h a 15h 32 € 

   Pack 3 dies Casal complet  de 9h a 18h 34 € 

        

   Casal matí  de 9h a 13:30h 30 € 

   Casal matí i tarda sense menjador  de 9h a 13:30h i de 15h a 18h 35 € 

   Casal matí amb menjador  de 9h a 15h 46 € 

   Casal complet  de 9h a 18h 48 € 

12 anys  Dies individuals Casal matí  de 9h a 13:30h 9€ dia 

a  Dies individuals Casal matí i tarda sense menjador  de 9h a 13:30h i de 15h a 18h 11€ dia 

14 anys  Dies individuals Casal matí amb menjador  de 9h a 15h 14€ dia 

   Dies individuals Casal complet  de 9h a 18h 15€ dia 

   Pack 3 dies Casal matí  de 9h a 13:30h 23 € 

   Pack 3 dies Casal matí i tarda sense menjador  de 9h a 13:30h i de 15h a 18h 28 € 

   Pack 3 dies Casal matí amb menjador  de 9h a 15h 36 € 

   Pack 3 dies Casal complet  de 9h a 18h 38 € 
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  SOCIS DEL CELLV     

EDATS OPCIÓ CASAL HORARI PREU 

   Casal matí  de 9h a 13:30h 20 € 

   Casal matí i tarda sense menjador  de 9h a 13:30h i de 15h a 18h 25 € 

   Casal matí amb menjador  de 9h a 15h 35 € 

   Casal complet  de 9h a 18h 37 € 

5 anys  Dies individuals Casal matí  de 9h a 13:30h 7€ dia 

a  Dies individuals Casal matí i tarda sense menjador  de 9h a 13:30h i de 15h a 18h 9€ dia 

11 anys  Dies individuals Casal matí amb menjador  de 9h a 15h 12€ dia 

   Dies individuals Casal complet  de 9h a 18h 13€ dia 

   Pack 3 dies Casal matí  de 9h a 13:30h 15 € 

   Pack 3 dies Casal matí i tarda sense menjador  de 9h a 13:30h i de 15h a 18h 19 € 

   Pack 3 dies Casal matí amb menjador  de 9h a 15h 27 € 

   Pack 3 dies Casal complet  de 9h a 18h 28 € 

        

   Casal matí  de 9h a 13:30h 25 € 

   Casal matí i tarda sense menjador  de 9h a 13:30h i de 15h a 18h 30 € 

   Casal matí amb menjador  de 9h a 15h 41 € 

   Casal complet  de 9h a 18h 43 € 

12 anys  Dies individuals Casal matí  de 9h a 13:30h 9€ dia 

a  Dies individuals Casal matí i tarda sense menjador  de 9h a 13:30h i de 15h a 18h 11€ dia 

14 anys  Dies individuals Casal matí amb menjador  de 9h a 15h 14€ dia 

   Dies individuals Casal complet  de 9h a 18h 15€ dia 

   Pack 3 dies Casal matí  de 9h a 13:30h 19 € 

   Pack 3 dies Casal matí i tarda sense menjador  de 9h a 13:30h i de 15h a 18h 23 € 

   Pack 3 dies Casal matí amb menjador  de 9h a 15h 31 € 

   Pack 3 dies Casal complet  de 9h a 18h 33 € 

 
 
6.Inscripcions 
 
Les inscripcions al Casal seran del dilluns 23 de febrer al dissabte 14 de març del 2015 
al local del Centre Excursionista Llinars del Vallès. L’horari d’inscripcions serà de 
dilluns a dijous de 18:30h a 20:30h i divendres i dissabtes de 17h a 20:30h. 
Per formalitzar la inscripció s’hauran de seguir els passos següents: 
   -Omplir la fitxa d’inscripció al Casal amb totes les dades que es demanen. 
   -Portar una fotocòpia del DNI (si es té), de la targeta sanitària i de la cartilla de   
    vacunes. 

   -Fer el TOTAL del pagament del Casal en efectiu. 



           

Centre Excursionista Llinars del Vallès 
Plaça dels Països Catalans, s/n 

08450 Llinars del Vallès 
www.cellv.cat  /  comunicacio@cellv.cat  /  Telf: 603402431 

 

 
Els socis del Cellv inscrits en la Secció Infantil i Juvenil no cal portar les fotocòpies. 
 
7.Reunió informativa 
 
Hi haurà una reunió informativa per a tots els pares i mares que hagin inscrit els seus 
fills al Casal el dimecres 18 i el dijous 19 a les 19h al local del Centre Excursionista per 
fer una presentació i explicació més àmplia del funcionament del Casal i per resoldre 
tots els dubtes que puguin sorgir. 
 
8.Contacte 
 
Per a més informació o dubtes us podeu adreçar al correu electrònic 
comunicacio@cellv.cat o al telèfon 603402431. 
A través de la pàgina web www.cellv.cat us podreu descarregar tota la informació, 
documentació i quadre de preus. 
L’horari d’atenció al públic del Centre Excursionista és divendres de 17h a 21h i 
dissabtes de 17h a 20:30h. 
 
 
Atentament, 
 
Centre Excursionista Llinars del Vallès 


