
 

Com formalitzar la inscripció? 

Les inscripcions es faran des del dia 6 fins al 24 de maig. 

Cada persona podrà inscriure un màxim de 3 participants. 

Podeu sol·licitar el número de preinscripció per telèfon o 
personalment al Consell Comarcal. 

c/ Bassa d’en Gaire, 1  Gandesa 

Tel. 977 42 00 18 

Quan tingueu el número de preinscripció, disposeu de 5 dies per 
realitzar l’ingrés de 58 €, en concepte de reserva de plaça, i fer-nos 
arribar la còpia del justificant d’ingrés. Tot seguit, se us lliurarà la 
documentació restant per completa la inscripció. 

BBVA: ES68 0182 5634 1700 1000 6283 
La Caixa: ES39 2100 0085 7202 0018 3122 

 

Hi ha 45 disponibles, que es distribuiran en rigorós ordre d’inscripció. 
Es limiten 5 places, com a màxim, que poden ser reservades per a 
alumnes de fora de la comarca. 

La inscripció no es considera formalitzada fins que no es rebi la 
següent documentació: 

- Import total de les colònies 
- Els fulls d’inscripció correctament emplenats 
- Les fotocòpies de la documentació sol·licitada 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Alberg esportiu Àster 

 (l’Hospitalet de l’Infant) 

   Del 25 al 29 de juny 

 
   

 

 

COLÒNIES D’ESTIU 2019 



CENTRE  D’INTERÈS: EL PLÀSTIC QUE CONTAMINA 

Les Colònies d’enguany tenen com objectiu crear un marc d’oci i 
diversió, al mateix temps que es pren consciència del problema 
actual que generen els residus de plàstic en el nostre entorn. 

On? 

Aquest any visitarem l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp), ens 
allotjarem a l’Alberg esportiu Àster, el qual disposa d’un gran ventall 
de serveis. 

 

 

La zona en la què es troba l'Alberg  compta amb un complex esportiu 
molt complet: piscina coberta, gimnàs, sales d'activitats dirigides, 
pistes de tennis, pistes de pàdel, camp de gespa artificial...  

Activitats: 

Es realitzaran activitats esportives i de lleure: 

- Activitats esportives nàutiques (pàdel surf, vela lleugera i busseig) 
- Gimcana i visita a la població 
- Caribe Aquàtic Park 
- Itinerari de natura de la Rojala - Platja del Torn 
- Jocs esportius de platja:  voleibol, beisbol, futbol platja... 

 

Qui? 

Les Colònies d’Estiu de la Terra Alta van adreçades als nens i nenes 
nascuts entre els anys 2006 i 2011, ambdós inclosos. 

Quan? 

Del dia 25 al 29 de juny (5 dies/4nits) 

Preu: 258 € 

Inclou:  

- Allotjament en règim de pensió completa 
- Activitats, material i monitoratge propi i monitoratge per les 

activitats nàutiques 
- Assegurança d’accidents i responsabilitat civil 
- Transport des de Gandesa fins a l’Hospitalet de l’Infant 

(anada i tornada) 

Informació: 

El dia 13 de juny tindrà lloc una sessió informativa amb els 
pares/mares dels nens i nenes inscrits. 

El CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA subvenciona 
aquesta activitat. 

       Places:   45 

 


