
Assegurança
Tots els inscrits han de tenir 
l’assegurança extraescolar o 
presentar una assegurança 
que el cobreixi l’activitat en cas 
d’accident.

Preu
Preu de l’activitat: 225 €
Preu de l’activitat resident a Andorra: 158 €
15% de descompte amb el Carnet Jove

Preu suplement opció dinar
45 euros setmanals

CAMPUS DE BMX
Activitat
Vols anar amb bicicleta per corbes peraltades, fer salts, competir amb 
els teus companys i descobrir les sensacions del BMX. Apunta’t a la 
setmana de BMX de dilluns a divendres de les 10.00 h a les 14.00 h

Places
12 places

Edat
De 12 a 17 anys 
(nascuts entre el 2001 i el 2006)

Dates
1r torn: del 25 al 29 de juny de 2018
2n torn: del 3 al 7 de setembre de 2018

Lloc
Circuit de BMX d’Arinsal

El preu d’inscripció inclou
Monitor especialitzat en BMX

Material necessari
Bicicleta de BMX o de BTT, casc obligatori, 
genolleres, colzeres i tortuga optatives i 
roba i calçat esportiu adequat a la pràctica 
del BMX

Assegurança
Tots els inscrits han de tenir l’assegurança 
extraescolar o presentar una assegurança 
que el cobreixi l’activitat en cas d’accident.

PREU
Preu de l’activitat: 50,00 €
Preu de l’activitat resident 
a Andorra:  35,00 €
15% de descompte amb 
el Carnet Jove

CAMPUS DE DESCENS EN BTT
Activitat
Vols fer descens pels circuits de “Down Hill” de l’estació d’esquí de Pal ?
Apunta’t a la setmana de DH 
Places
10 participants

Edat
De 12 a 17 anys
(nascuts entre el 2001 i el 2006)

Dates
1r torn: del 23 al 27 de juliol de 2018
2n torn: del 27 al 31 d’agost de 2018

Horari
De les 10.00h a les 14.00h sense dinar
De les 10.00h a les 15.00h amb dinar

Lloc
Circuit de DH a Pal

Material necessari
Roba i calçat esportiu adequat per la 
pràctica del DH

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

    OBERTURA D’INSCRIPCIONS EL DILLUNS 4 DE JUNY DEL 2018 A LES 8.30 HORES
    ÉS NECESSARI UN MÍNIM D’INSCRITS PER TIRAR ENDAVANT UNA ACTIVITAT

Comú de Canillo

Plaça Carlemany
Edifici del Telecabina
Cultura i Esports
AD100 Canillo
Tel.: 753 624 (de dilluns a dijous de 8 a 17 h, divendres de 8 a 15 h i a partir del 
26 de juny de dilluns a divendres de 8 a 15 h)

Comú d’Ordino

Centre esportiu d’Ordino 
AD300 Ordino
Tel.: 878 110 (de dilluns a divendres de 7 a 22 h)

Comú d’Andorra la Vella

La Central Servei de Joventut
Caseta del Parc Central
AD500 Andorra la Vella
Tel.: 730 007 (de dilluns a dijous de 9.30 a 13.30 h i de 14.30 a 19.30 h, 
divendres de 9.30 a 13.30 h i de 14.30 a 17 h)

Comú d’Encamp

Complex esportiu i sociocultural d’Encamp
AD200 Encamp
Tel.: 732 700 (de 8 a 18 h de dilluns a dijous i divendres de 8 a 16 h)
Complex esportiu del Pas de la Casa
AD200 Pas de la Casa
Tel.: 755 111 (de dilluns a divendres de 9.30 a 20 h)

Comú de La Massana

Oficina de Tràmits
AD400 La Massana
Tel.: 736 900 (de dilluns a divendres de 8.30h a 14.30 h)

Comú de Sant Julià de Lòria

SASECTUR, SAU
Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria
AD600 Sant Julià de Lòria
 Tel.: 743 700 (de dilluns a divendres de 8 a 21 h)

Comú d’Escaldes-Engordany

Àrea d’Esports
Prat del Roure
AD700 Escaldes-Engordany
Tel.: 890 884 (de dilluns a dijous de 8.30 a 17 h i divendres de 8.30 a 15 h) Dip
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CAMPUS DE VELA
Activitat
Curs de vela combinat amb activitats esportives i de lleure

Places limitades
8 joves el primer, segon i tercer torn
25 joves el quart torn

Edat
De 12 a 17 anys
(nascuts entre el 2001 i el 2006)

Escola de vela
Windiscovery
C. Llançà, 4
El Port de la Selva / Girona
Tel. + (34) 972 387 468
Tel. + (34) 685 198 193
info@windiscovery.com
www.windiscovery.com

Preu
Preu de l’activitat: 395 €
Preu de l’activitat resident a Andorra: 340 €
15% de descompte amb el Carnet Jove

CAMPUS DE VÒLEI PLATJA
Activitat
Curs de vòlei platja de 2 h/dia (de dilluns a divendres de 9.30 a 11.30 h)
Més 1 h/dia de piscina o tennis taula (d’11.45 a 12.45 h)
Opció dinar (de dilluns a divendres de 13 a 15 h)

Places limitades
25 joves per torn

Edat
De 12 a 17 anys
(nascuts entre el 2001 i el 2006)

Dates
1r torn: del 2 al 6 de juliol del 2018
2n torn: del 9 al 13 de juliol del 2018
3r torn: del 16 al 20 de juliol del 2018
4t torn del 23 al 27 de juliol del 2018
5è torn del 30 de juliol al 3 d’agost del 2018
6è torn del 7 al 10 d’agost del 2018 (torn de 4 dies - 6 d’agost festiu)
7è torn del 13 al 17 d’agost del 2018 (torn de 4 dies - 15 d’agost festiu)

Lloc
Pistes de vòlei platja del Parc 
Central d’Andorra la Vella

Punts de recollida
Al matí: de 9.15 a 9.30 h 
a les pistes de vòlei platja
Al migdia: de 13 a 13.15 h 
a les pistes de vòlei platja
Després de dinar: de 15 a 15.15 h
a la plaça del Poble

El preu d’inscripció inclou
Monitors especialitzats en vòlei plat-
ja i material esportiu complementari
Opció dinar: dinar en un servei de 
restauració

Material necessari
Motxilla petita, esmorzar, una 
ampolla d’aigua, banyador, 
casquet de bany, tovallola de 
bany, gorra, crema solar, roba i 
calçat esportiu

Assegurança
Tots els inscrits han de tenir 
l’assegurança extraescolar. Si el 
jove no té l’assegurança extraes-
colar o no és beneficiari de la 
CASS haurà d’abonar 7 €/torn en 
concepte d’assegurançaPreu

Preu de l’activitat:
36 € (torn de 5 dies) – 29 € (torn de 4 dies)
Preu de l’activitat resident a Andorra:
31 € (torn de 5 dies) – 25 € (torn de 4 dies)
15% de descompte amb el Carnet Jove

Preu suplement opció dinar
Torn de 5 dies: 32,50 €
Torn de 4 dies: 28 €

CAMPUS DE PARKOUR
Activitat
Curs d’iniciació al parkour 
(de dilluns a divendres de 9.30 a 12.30 h)

Places limitades
8 joves per torn

Edat
De 12 a 17 anys
(nascuts entre el 2001 i el 2006)

Dates
1r torn: del 7 al 10 d’agost del 2018 (torn de 4 dies - 6 d’agost és festiu)
2n torn: del 13 al 17 d’agost del 2018 (torn de 4 dies - 15 d’agost és festiu)
3r torn: del 20 al 24 d’agost del 2018
4t torn: del 27 al 31 d’agost del 2018
5è torn: del 3 al 7 de setembre del 2018

Lloc i punt de recollida
A La Central Servei de Joventut 
- tel.: 730 007
Al matí: de 9.15 a 9.30 h.
 Al migdia: de 12.30 a 12.45 h

El preu d’inscripció inclou
Monitor especialitzat en parkour
Material esportiu complementari 
per a l’activitat

Material necessari
Motxilla petita, esmorzar, una 
ampolla d’aigua, tovallola de 
bany, roba i calçat esportiu

Assegurança
Tots els inscrits han de tenir 
l’assegurança extraescolar. Si 
el jove no té l’assegurança 
extraescolar o no és beneficiari de 
la CASS haurà d’abonar 7 €/torn 
en concepte d’assegurança

Preu
Preu de l’activitat: 
36 € (torn de 5 dies) 
29 € (torn de 4 dies)
Preu de l’activitat resident a Andorra: 
31 € (torn de 5 dies) 
25 € (torn de 4 dies)
15% de descompte amb el Carnet Jove

LA VOLTA A ANDORRA A PEU
Activitat
La volta a Andorra a peu en diferents etapes i pernoctant en la xarxa 
de refugis d’Andorra. Amb activitats complementàries: excursions 
i visites a punts d’interès, redacció d’un diari, taller de seguretat 
a la muntanya, xerrades d’introducció a la muntanya, xerrades 
d’introducció a la flora i la fauna del país

Places limitades
12 participants per torn

Edat
De 12 a 17 anys
(nascuts entre el 2001 i el 2006)

Allotjament
A la xarxa de refugis lliures

Assegurança
Tots els inscrits han de tenir 
l’assegurança extraescolar o presen-
tar una assegurança que el cobreixi 
l’activitat en cas d’accident.

Preu
Preu de l’activitat: 225 €
Preu de l’activitat 
resident a Andorra: 130 €
15% de descompte 
amb el Carnet Jove

Col·labora
Federació Andorrana de Vela

Dates
1r torn: del 9 al 13 de juliol del 2018
(El Port de la Selva)
2n torn: del 16 al 20 de juliol del 2018
(El Port de la Selva)

3r torn: del 27 al 31 d’agost del 2018
(El Port de la Selva)
4t torn: del 3 al 7 de setembre del 
2018 (Saint-Cyprien)

Allotjament i Escola de vela
1r, 2n, i 3r torn
Allotjament   
Hostal La Tina  
Carrer Major, 15  
17489 El Port de la Selva / Girona 
Tel. + (34) 972 38 71 49  
info@hostallatina.cat  
www.hostallatina.cat
Allotjament i Escola de vela
4t torn
Allotjament i escola de vela
Centre de Sports de Mer
Quai Jules Verne BP 33
66755 Saint-Cyprien Cedex
Tel. 00/33/0468211153
*Si es truca des d’Andorra no s’ha de marcar el número 0

Dates
1r torn: del 16 al 21 de juliol del 2018 per a joves de 12 a 14 anys
(nascuts entre el 2004 i el 2006)
2n torn: del 23 al 28 de juliol del 2018 per a joves de 15 a 17 anys
(nascuts entre el 2001 i el 2003)


