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Casals d’estiu 2017

Artestiu 2017 
Artcàdi 
 
 
DAtes: 
Del 26 de juny al 28 de juliol 

equipAment De referènCiA: 
 Artcàdia 
(c. Retir, 37 –al costat de l’Església-) 

ADreçAt A:  
Infants i joves de 3 a 14 anys 

DesCripCió: 
Casal de formació artística que estimu-
la la creativitat i fomenta d’una manera lú-
dica l’experiència artística. A partir de les 
arts plàstiques, la música i el moviment, 
desenvolupem un projecte interdisciplinar 
diferent cada setmana. Comptem amb 
professors especialitzats de les diferents 
matèries. L’Artestiu és un casal consolidat 
al llarg dels anys i compta amb una gran 
experiència en aquest camp. 

serveis i horAris: 
De 9 a 13 h: Casal 
De 8 a 9 h i de 13 a 14 h: 
Servei d’acollida 
Descomptes per setmanes i germans 

insCripCions: 
Secretaria d’Artcàdia (c. Retir, 37), de dl. 
a dv. de 16.30 a 20.30 h 
A/e artcadia.info@gmail.com 
 
+ info: 
Tel. 93 714 27 16  
www.artcadia.cat 
  
 
 
 
Casal d’estiu “el circ” 
Can Juliana Centre d’Esplai 
 
 
DAtes: 
Del 26 de juny al 29 de juliol i del 28 d’agost 
al 4 de setembre, en torns setmanals 
 

equipAment De referènCiA:  
Masia Can Juliana 

ADreçAt A: 
 Infants i joves de 3 a 14 anys 

DesCripCió:  
S’acosta l’estiu, i això vol dir que torna l’es-
perat casal d’estiu de Can Juliana! Aquest 
any ens ho passarem d’allò més bé cons-
truint un espectacle. El circ de Can Juliana 
estarà ple de pallassos, malabaristes, acrò-
bates, músics, ballarins i tot el que us pu-
gueu imaginar! Un gran ventall d’activitats, 
tallers, jocs, piscina i aventures us esperen 
aquest proper juliol! Evidentment, sense 
perdre de vista activitats com tirolines, 
paintball o tir amb arc, entre moltes d’altres. 
Gaudiu d’un gran inici de vacances en un en-
torn tan especial i proper com Can Juliana! 

serveis i preus: 
1 setmana: 62 € matí; 103 € matí i menja-
dor; 139 € matí, menjador i tarda 
2 setmanes: 116 € matí; 198 € matí i men-
jador; 273 € matí, menjador i tarda 
3 setmanes: 170 € matí; 292 € matí i 
menjador; 406 € matí, menjador i tarda 
4 setmanes: 222 € matí; 386 € matí i 
menjador; 537 € matí, menjador i tarda 

5 setmanes: 273 € matí; 478 € matí i 
menjador; 666 € matí, menjador i tarda 
1 setmana setembre: 56 € matí; 97 € matí 
i menjador; 133 € matí, menjador i tarda 
2 setmanes setembre: 108 € matí; 190 € 
matí i menjador; 261 € matí, menjador i tarda 
Descompte 15% 1r germà i 18% 2n germà 

serveis extres: 
Acollida matí o tarda: 2 € 
Menjador esporàdic: 8 € 
Transport: Sabadell 5 € i Castellar 2,5 € 
(anada i tornada) 

insCripCions: 
Fins al 9 de juny 

+ info: 
www.canjuliana.com 
 
 
 
 
Casal d’estiu amunt, amunt! 
Canglomerat Escola d’Escalada 
 
 
DAtes: 
 Del 26 de juny al 28 de juliol 

equipAment De referènCiA: 
Canglomerat Escola d’Escalada 

ADreçAt A: 
Infants i joves de 6 a 16 anys 

DesCripCió:  
Arriba l’estiu i el nou casal d’aventura i es-
calada us espera a Canglomerat Escola 
d’Escalada. Oferim un nou espai lúdic on 
els vostres fills i filles viuran moltes aven-
tures, escalaran i faran nous amics du-
rant aquestes vacances. Aprendran a es-
calar, fer ràpel, tirolina, slackline, sortiran 
a la muntanya i es divertiran molt. També 
faran molts tallers, des d’aprendre a fer 
nusos, fer preses d’escalada o estam-
pació de samarretes. Desenvoluparan la 
psicomotricitat, l’equilibri i la coordina-
ció, i el treball en equip. 

serveis, horAris i preus: 
De 9 a 13 h: 60 €/setmana 
De 9 a 15 h (menjador inclòs): 100 €/setmana 
Descomptes: 2 setmanes, 5%; 3 setmanes o 
més, 10% 
Menjador esporàdic: 8 €/dia 
Descompte per als germans 

insCripCions: 
Fins al 10 de juny a Canglomerat Escola 
d’Escalada (c. Sant Feliu, 11)  

+ info: 
Tel. 93 142 94 19 
 
 
 
 

Atletisme d’estiu 
Club Atlètic Castellar 
 
 
DAtes: 
del 26 de juny al 28 de juliol  

equipAment De referènCiA: 
 Pistes municipals d’atletisme 

ADreçAt A:  
Infants i joves nascuts entre el 2002 i el 
2012, distribuïts en grups d’edat 

DesCripCió: 
Iniciació i perfeccionament de l’atletisme, 
diferents esports, jocs i activitats de lleure. 
serveis, horAris i preus: 
De 8 a 9 h: Acollida matí, 10 €/setmana 
De 9 a 13.15 h: Escola matí, 38 €/setmana 
El 2n i 3r germà tindran un 10% de des-
compte sobre el preu total de la setmana 

insCripCions: 
Secretaria de les pistes municipals d’at-
letisme, dl., dc. i dv. de 19 a 21 h i dt. i dj. de 
18.30 a 20.30 h 

+ info: 
www.castellaratletisme.blogspot.com 
 
 
 
 

tecnificació de bàsquet  
i iniciació 
Club Bàsquet Castellar 
 
 
DAtes: 
Del 26 de juny al 28 de juliol 

equipAment De referènCiA: 
Pavelló de Puigverd 

ADreçAt A: 
Infants i joves de 5 a 16 anys 

DesCripCió: 
Activitats relacionades amb la tècnica i 
la millora dels fonaments bàsics del bàs-
quet i iniciació a la pràctica d’aquest es-
port amb una finalitat lúdica i tècnica. 

serveis i horAris: 
De 8 a 9 h: Servei d’acollida 
De 9 a 13.30 h: Activitats 

insCripCions: 
A partir de l’1 de juny i sense límit 

+ info: 
Tel. 93 715 92 73 
A/e cbc@cbcastellar.com 
 
 
 
Kmpus esportiu i lleure 2017 
Club Esportiu Fit Jove Castellar 
 
 
DAtes: 
Del 26 de juny al 8 de setembre 

equipAment De referènCiA: 
Sige Sport Castellar i Espai Tolrà 

ADreçAt A:  
Infants de 3 a 14 anys 

DesCripCió: 
Programació de jocs i activitats en el lleu-
re i l’esport durant períodes de vacances, 
que comportin uns valors de respecte, 
comprensió vers el medi social, foment 
de la participació activa, respecte a l’al-
tre, convivència, aprendre a compartir, 
perdre o cedir, capacitats creatives, ima-
ginar, inventar, expressar. 

serveis, horAris i preus  
per setmAnA: 
De 8 a 9 h: Acollida matí, 12,95 € 
De 9 a 13.30 h: Kmpus matí, 53,65 € 
De 9 a 15.30 h: Matí + menjador, 97,10 € 

De 13.30 a 14.30 h: Acollida migdia, 12,95 € 
De 13.30 a 15.30 h: Menjador, 43,45 € 
De 15.30 a 17.30 h: Kmpus tarda, 29,15 € 
De 17.30 a 18.30 h: Acollida tarda, 12,95 € 
De 9 a 13.30 h i de 15.30 a 17.30 h: Matí + 
tarda, 80,80 € 
De 9 a 17.30 h: Dia complet, 121,60 € 

serveis puntuAls: 
Menjador: 9,41 €/dia 
Servei d’acollida: 3,95 €/dia 
Matí puntual: 15 €/matí 
Tarda puntual: 10 €/tarda 
Dia puntual: 30 €/dia 

DesComptes pAgAment íntegre*: 
3 setmanes: 5% (també 2n germà i fami-
lies nombroses) 
4 setmanes: 10% 
5 setmanes: 15% 
6 setmanes: 20% 
*No s’apliquen al servei de menjador ni al 
servei de dies puntuals 

insCripCions: 
Fins a l’última setmana del kmpus 
sessió informAtivA: 
Dc. 15 de juny, 18 h 

+ info: 
Tel. 93 714 28 11 
www.sigesportcastellar.com 
Facebook · Instagram 
 
 
 
 

Casal d’estiu xispis’17 
Club Patí Castellar del Vallès 
 
 
DAtes:  
Del 26 de juny al 28 de juliol i del 28 d’agost 
al 8 de setembre, en torns setmanals 

equipAment De referènCiA: 
Pavelló de Puigverd 

ADreçAt A: 
Infants i joves de 3 a 16 anys 

DesCripCió:  
Oferim un ventall d’activitats englobades 
en dos conceptes: lúdiques i esportives 
(partint que siguin motivadores, entre-
tingudes, creatives, divertides i sobretot 
formatives per als participants): excursi-
ons, jocs populars, jocs alternatius, jocs 
d’aventura, esports alternatius, iniciació 
a l’esport, tallers de manualitats, tecno-
lògics, d’idiomes, de teatre, d’expressió 
corporal, de descoberta, piscina, etc. Tot, 
sota un centre d’interès comú que és el fil 
conductor per portar a terme el projec-
te educatiu. 

serveis, horAris i preus: 
De 8 a 17.30 h: Pack complet,  
90 €/setmana 
De 8 a 9 h: Acollida matí, 3 €/dia 
De 9 a 13.30 h: Matí, 36 €/setmana 
De 13.30 a 15.30 h: Menjador, 7 €/dia 
De 15.30 a 17.30 h: Tarda, 18 €/setmana 
(mínim 10 infants) 

insCripCions: 
Fins al 22 de juny 
 
+ info: 
Tel. 654 33 34 38 
A/e casalxispiscastellar@gmail.com 
www.casalxispiscastellar.blogspot.com.es 



intensius tennis i pàdel 
Club Tennis Castellar 
 
 
DAtes: 
Del 26 de juny al 28 de juliol 

equipAment De referènCiA: 
Pistes municipals de tennis / pàdel C.T.C.  

ADreçAt A:  
Infants i joves de 5 a 16 anys 

DesCripCió:  
Iniciació al tennis/pàdel, desenvolu-
pant la psicomotricitat dels més petits. 
Intensificar els entrenaments i perfecci-
onar la tècnica per als nens i nenes que 
ja estiguin a la nostra escola. Els infants 
de competició intensificaran els entrena-
ments per a una millor competició. 

serveis, horAris i preus: 
De 9 a 13 h: entrenaments i jocs a pista  
iniciació, 50 €/setmana; competició, 
75 €/setmana 

insCripCions: 
Fins al 22 de juny 

+ info: 
Tel. 93 714 48 93 
 
 
 
 

Casals robòtica i 
programació estiu 2017 
Codelearn Castellar 
 
 
DAtes:   
Del 26 de juny al 28 de juliol 

equipAment De referènCiA:  
Centre Codelearn de Castellar (Passeig, 22) 

ADreçAt A:  
Infants i joves de 7 a 17 anys 

DesCripCió:  
Casals setmanals de matí o tarda,  per 
gaudir de la robòtica i la programació. 
Dins el ventall d’activitats: Lego We-Do, 
programació amb Scratch, realitat virtu-
al VR, creació d’APPs per a Android, pro-
gramació amb Unity, Lego Mindstroms, 
Minecraft, impressió 3D o programació 
amb Arduino. 
Places limitades a 8 infants per casal. 

serveis, horAris i preus: 
Casals de 4 hores diàries: 
De 8.30 a 9: Servei d’acollida gratuït 
De 9 a 13 h: Casal matí 
De 16 a 20 h: Casal tarda 
Preu base de cada casal: 
140 € (diferents descomptes) 

insCripCions: 
Fins al 15 de juliol 

+ info: 
 www.codelearn.cat/castellar-del-valles 
 
 
 
 

Amb el cor alegre: colònies, 
campaments i esplai d’estiu* 
Colònies i Esplai Xiribec 
*En col·laboració amb FEDAC Castellar 

Casals d’estiu 2017

DAtes: 
Grans (13 i 14 anys): del 27 de juny al 8 de juliol 
Petits (de 7 a 10 anys): del 9 al 16 de juliol 
Campament (15 a 17 anys): del 19 al 28 de juliol 
Esplai d’estiu: del 26 de juny al 28 de juliol (en 
col·laboració amb Fedac Castellar) 

equipAment De referènCiA: 
Colònies: Casa de colònies Sant Marçal 
(Castellet i la Gornal), de la Fundació Pere 
Tarrés 
Campament: terreny d’acampada La 
Canaleta (Feners/Saldes, Berguedà, al 
peu del Pedraforca) 
Esplai d’estiu: locals de Colònies i Esplai 
Xiribec (pg. Tolrà, 18) 

ADreçAt A:  
Colònies: petits, de 7 a 10 anys; grans, de 
13 a 14 anys 
Campaments: nois i noies de 15 a 17 anys 
Esplai d’estiu: infants de primària i de P3 
a P5 (inscripció preferent pels qui tenen 
inscrits germans més grans) 

DesCripCió:  
Tots volem ser  feliços. Podem viure de mol-
tes maneres, Viure amb el cor alegre és pos-
sible amb l’aprenentatge dels valors que nei-
xen i arrelen al cor i que ens ajuden a ser més 
humans. Donarem molta importància als 
valors educatius de la convivència i la vida 
comunitària. Totes les activitats es concre-
ten en un entorn objectiu educatiu que en-
guany té per consigna “Amb el cor alegre”. 
 
serveis, horAris i preus: 

Colònies*: 
Petits (8 dies): de l’Esplai, 264 €; de 
Castellar, 280 €; de fora de Castellar, 296 € 
Grans (12 dies): de l’Esplai, 396 €; de 
Castellar, 420 €; de fora de Castellar, 444 € 
Dtes. als germans: 2n germà, 2 €/dia; 3r 
germà, 4 €/dia 

CAmpAment**: 

10 dies: 350 € 

esplAi D’estiu: 

De 8 a 9 h: Acollida – 1,5 €/dia 
De 9 a 14 h (de dl. a dv.): Casal – 45 € 
setmana, esmorzar inclòs 
Dtes. per als germans: 40 €/setmana el 2n 
germà; 35 €/setmana el 3r germà 
 
**Inclou estada, assegurança, 
desplaçaments, pensió completa, material de 
les activitats i personal. 

insCripCions: 
Al pg. Tolrà, 18, els dc., dv. i ds., de 18 a 19 h 

reunió informAtivA: 
Dc. 21 de juny, 22 h, passeig Tolrà, 18 

+ info: 
Passeig Tolrà, 18 (pl. Francesc Macià) 
Tels. 638 17 70 50 (tardes) 
Webs: www.coloniesiesplaixiribec.cat  
www.facebook.com/esplaixiribec  
 A/e coloniesiesplaixiribec@gmail.com 
 
 
 
 
manetes 
Espaiart, escola d’arts  
escèniques 

DAtes: 
 Del 26 de juny al 28 de juliol  
(segons demanda) 

equipAment De referènCiA:  
Espaiart (c. Dr. Rovira, 25) 

ADreçAt A:  
Nens i nenes de P3 a 2n de primària 

DesCripCió:  
Un taller d’estiu diferent, un espai persona-
litzat i acollidor on passar una bona estona 
amb la finalitat de  mostrar un curtmetratge 
creat íntegrament pels infants. Farem ser-
vir la música, el teatre i les arts plàstiques en 
un espai plural, dinàmic i cívic. La proposta és 
descobrir el món i explicar-lo a través de l’art. 
Ho farem desenvolupant un conjunt d’activi-
tats que ajudaran els infants a reconèixer-se 
i expressar-se, fomentant la seva creativitat, 
imaginació, sensibilitat i treball en equip. 

horAris i preus: 
De 9 a 13.30 h – 90 €/setmana (80 €/
setmana a partir de la 3a setmana i per 
a alumnes d’Espaiart matriculats el curs 
2016-2017). 
Possibilitat de recollir els infants fins a les 14 h. 

insCripCions: 
A la secretaria d’Espaiart fins al 26 de 
maig, de 16 a 20 h 

+ info: 
Tel. 93 747 45 60 
A/e info@espaiart.com  
Stage de Teatre Musical 
Espaiart, escola d’arts escèniques 
 
 
 
 
 

stage de teatre musical 
Espaiart, escola d’arts  
escèniques 
 
 
DAtes:  
Del 26 de juny al 21 de juliol  
(obligatori 4 setmanes) 

equipAment De referènCiA: 
Espaiart (c. Dr. Rovira, 25) 

ADreçAt A:  
Grup 1: alumnes de 3r a 6è de primària 
sense experiència 
Grup 2: alumnes de 6è de primària (amb 
experiència) i alumnes de secundària i 
batxillerat 

DesCripCió:  
8a edició de l’Stage de Teatre Musical, 
per on han passat els millors professio-
nals, com Xavier Torras, Anna Mateo, Laia 
Piró, Sílvia Sanfeliu, Patrícia Paisal o Ivan 
Lavanda i s’han presentat espectacles ba-
sats en El Rei Lleó, Mamma Mia, Matilda, 
El mag d’Oz, Sister Act o Chicago. L’stage 
finalitzarà amb un concert/espectacle 
dels alumnes el dia 21, 22 i/o 23 de juliol, 
amb la possibilitat de fer altres represen-
tacions en diferents teatres de Catalunya. 

serveis, horAris i preus: 
De 10 a 13.30 h – 425 € les 4 setmanes 
(places limitades) 
L’escola estarà oberta a partir de les 9 h, 
i hi haurà la possibilitat de recollir els in-
fants fins a les 14 h sense cost addicional. 

insCripCions: 
A la secretaria d’Espaiart fins al 26 de 
maig, de 16 a 20 h 

+ info: 
Tel. 93 747 45 60 
A/e info@espaiart.com 
 
 
 
 
toca l’estiu 
Espaiart, escola d’arts  
escèniques 
 
 
DAtes:   
Del 26 de juny al 28 de juliol  
(segons demanda) 

equipAment De referènCiA:  
Espaiart (c. Dr. Rovira, 25) 

ADreçAt A:  
Totes les edats 

DesCripCió:  
Vols continuar estudiant el teu instrument 
o vols començar-ne un de nou? T’oferim la 
possibilitat de fer classes d’instrument du-
rant l’estiu per aprofitar al màxim el temps 
lliure! Tocar, sentir, experimentar... un espai 
fresc per a tu i el teu instrument! 

horAris i preus: 
Horaris a determinar de forma individual, de 
9 a 14 h. Preus  segons necessitats. 

insCripCions: 
A la secretaria d’Espaiart fins al 26 de 
maig, de 16 a 20 h 

+ info: 
Tel. 93 747 45 60 
A/e info@espaiart.com  
 
 
 
 

Amb el cor alegre* 
FEDAC Castellar La 
Immaculada 
*En col·laboració amb Colònies i Esplai Xiribec 
 
 
DAtes:  
Del 26 de juny al 29 de juliol 

equipAment De referènCiA:  
Escola FEDAC Castellar La Immaculada 

ADreçAt A:  
Nens i nenes de P3 a 6è de primària 

DesCripCió:  
L’escola oferirà al mateix centre un casal 
d’estiu amb moltes activitats: acompa-
nyament als alumnes en la realització dels 
deures d’estiu, jocs, sortides, tallers... 
També  activitats en llengua anglesa. 

serveis, horAris i preus: 
De 8 a 9 h: Acollida 
De 9 a 13.30 h: Casal, 45 €/setmana 
De 13.30 a 15 h: Servei de menjador 

insCripCions: 
Del 29 de maig al 9 de juny 

+ info: 
Tel. 93 714 53 85 
www.fedac.cat/castellar 



Campus d’estiu 
Futbol Sala Castellar 
 
 
DAtes:   
Del 26 de juny al 31 de juliol 

equipAment De referènCiA:  
Pavelló de Joaquim Blume 

ADreçAt A:  
Infants i joves de 6 a 16 anys 

DesCripCió:  
Campus d’estiu que combina activitats 
de tecnificació enfocades al futbol 
sala amb activitats de lleure (jornades 
multiesportives, jocs d’aigua, jocs de nit, 
sortides al medi natural,...). Els infants 
podran practicar el seu esport preferit 
alhora que realitzen activitats recreatives. 
Oferim una activitat lúdica i molt variada 
amb el compromís de fomentar els valors 
de respecte, col·laboració i treball en 
equip, entre d’altres. 

serveis, horAris i preus: 
De 8 a 9 h: Acollida, 2 €/dia (pack acollida 
tota la setmana, 8 €) 
De 9 a 13.30 h: Casal, 50 €/setmana  
(2n germà, 10 € dte./setmana) 
Pack 5 setmanes, 225 € (2n germà, 175 €) 

insCripCions: 
Fins al 26 de juny 

+ info: 
Tel. 627 19 70 19 
 
 
 
 

Campus voleibol d’estiu 
Futbol Sala Castellar 
 
 
DAtes:  
 Del 3 al 28 de juliol 

equipAment De referènCiA:  
Pavelló de Puigverd 

ADreçAt A:  
Infants i joves de 10 a 15 anys 

DesCripCió: 
Descobriràs el voleibol d’una manera 
divertida, jugant amb altres jugadors/es, 
i aprendràs els fonaments bàsics de 
l’esport. Vine a passar-ho bé jugant i a fer 
noves amistats. Completarem el campus 
amb una remullada a la piscina municipal! 

horAris i preus: 
De dl. a dv. d’11 a 13 h: 20 €/setmana 

insCripCions: 
Del 6 al 22 de juny, dt. i dj. de 17.30 a 
19.30 h 

+ info: 
Tel. 663 02 79 68 
A/e voleibol@fscastellar.net 
 
 
 
 

harry potter i els 
patins màgics 
Hoquei Club Castellar 
 

DAtes:   
Del 26 de juny al 28 de juliol 

equipAment De referènCiA:  
Pavelló Dani Pedrosa 

ADreçAt A:  
Infants de 4 a 11 anys 

DesCripCió:  
No us perdeu aquest episodi on en Harry 
Potter aprèn a patinar i s’inicia en l’hoquei 
patins. Aquest estiu veniu a descobrir-lo 
de la mà d’en Harry Potter i la seva màgia. 

serveis, horAris i preus: 
De 9 a 14 h: 60 €/setmana 
Inscripcions de més d’una setmana: 5% dte. 
Inscripcions a tot el Casal: 10% dte. 

insCripCions: 
Fins al 6 de juny 
 
+ info: 
Tel. 93 715 95 73 (de dl. a dv. de 19 a 21 h) 
www.hoqueiclubcastellar.com/casal-
destiu-2017 
 
 
 
 
english Club 
Idiomes Castellar 
 
 
DAtes: 
Del 26 de juny al 28 de juliol i del 28 
d’agost al 8 de setembre 

equipAment De referènCiA: 
Idiomes Castellar 

ADreçAt A:  
Infants i joves des dels 3 anys i fins a 
5è de primària 

DesCripCió:  
Espai lúdic en anglès per a nens i nenes 
de 3 anys i fins a 5è de primària, tant per a 
alumnes de l’escola com per a infants de 
fora. El casal està dividit per setmanes. A 
cadascuna d’elles es parlarà d’un tema 
diferent a través d’activitats lúdiques 
com pintura, música, experiments,... 

horAris i preus: 
De 10 a 12 h, 5 €/setmana alumnes de 
l’escola; 10 €/setmana no alumnes 

insCripCions: 
Obertes fins a exhaurir places 

+ info: 
Tel. 93 714 27 69 
A/e hello@idiomescastellar.com  
www.idiomescastellar.com  
 
 
 

Casal sant esteve la taca 
La Taca -AMPA Sant Esteve 
 
 
DAtes:   
Del 26 de juny al 28 de juliol 

equipAment De referènCiA:  
Escola Sant Esteve 

ADreçAt A:  
Infants de 3 a 12 anys 

DesCripCió:  
Pretenem impregnar les nostres 
activitats d’una pedagogia activa i 
constructiva: que famílies, infants/
joves i ajuntament hi participin. L’equip 
educatiu té molt present l’anàlisi de la 
realitat, així com les característiques 
grupals i individuals dels usuaris a l’hora 
de fer les programacions. Aquest any el 
centre d’interès està basat en un portal 
tridimensional que ens portarà a diversos 
mons desconeguts i on evitarem guerres 
entre mons, acollirem persones i 
defensarem drets universals. Temes de 
molta actualitat. 

serveis, horAris i preus: 
De 9 a 14 h, amb una sortida setmanal: 45 € 

Altres serveis: 
De 8 a 9 h: Canguratge matí, 2,5 €  
(mínim 9 infants) 
De 14 a 16 h: Servei de menjador, 6,8 €/
dinar (mínim 25 infants) 
De 16 a 17 h: Canguratge tarda, 3 € 
(mínim 9 infants) 

insCripCions: 
Del 22 de maig al 2 de juny 

+ info: 
Tel. 615 44 52 60 
A/e la_taca@yahoo.es 
 
 
 
 

Kid’s City (Casal bilingüe 
català-anglès) 
Novacadèmia Serveis 
Formatius, SL - AMPA 
Bonavista 
 
 
DAtes:  
 Del 26 de juny al 28 de juliol 

equipAment De referènCiA: 
 Escola Bonavista 

ADreçAt A:  
Infants de 3 a 11 anys 

DesCripCió:  
Combinació d’activitats de lleure i 
educatives dins el marc d’un projecte 
anomenat Kid’s City en el qual els nens 
i nenes construiran la seva ciutat ideal 
mitjançant diverses tasques i utilitzant 
diversos tipus de materials. La cloenda 
del casal serà la presentació als pares i 
mares de la seva Kid’s City el darrer dia 
del casal. 

serveis, horAris i preus: 
De 9 a 13 h: Casal, 49 €/setmana 
El preu inclou materials, sortides a peu pel 
poble i Nit Màgica (acampada a l’escola el 
darrer dijous de juliol a partir de les 19 h) 
Descomptes del 5% per a germans i 
famílies monoparentals 
Sense despeses de matriculació 

+ info: 
Tel. 629 36 74 01 
 
 
 

Casal d’estiu 2017 

Unió Esportiva Castellar 
DAtes:   
Del 26 de juny al 28 de juliol 

equipAment De referènCiA: 
Camp de futbol municipal Pepín Valls 

ADreçAt A:  
Infants i joves nascuts entre els anys 
2005 i 2013 

DesCripCió:  
Campus esportiu adreçat als infants que 
vulguin aprendre futbol i vulguin gaudir 
d’altres activitats com piscina, sortides 
setmanals i altres activitats lúdiques. 

serveis, horAris i preus 
setmAnAls: 
De 9 a 13.30 h i de 15.30 a 17.30 h: 80 € 
De 9 a 13.30 h: 75 € 
De 9 a 17.30 h (amb dinar): 105 € 
Descompte en apuntar-se 4 o 5 setmanes 
Els jugadors de la temp. 2016/17 de la U E 
Castellar tindran un descompte de 5 € 

servei opCionAl: 
De 8 a 9 h: Guarderia matí, 2 €/dia 

insCripCions: 
Fins al 15 de juny, dt., dc., dj. i dv. de 17.30 
a 20.30 h a l’oficina del club  
(c. Tarragona, s/n) 

observACions: 
Inclou piscina dl., dt., dc. i dj., i sortida 
tots els dv. (Can Juliana, Torre Marimon, 
Torneig Sant Quirze, Tibidabo). Dj., 
gimcanes i activitats pel poble. 
Servei de menjar: Bar UE Castellar 

+ info: 
Tels. 93 714 32 92 i 683 37 35 82 (Jose) 
A/e campus.uecastellar@gmail.com 
info@uecastellar.cat 
oficina@uecastellar.cat 
 
 
 
Casal d’estiu 
Zona Dansa 
 
 
DAtes:  
Del 26 al 30 de juny, del 3 al 7 de juliol i del 
10 al 14 de juliol 

equipAment De referènCiA:  
Sala Blava de l’Espai Tolrà 

ADreçAt A:  
Infants de 4 a 12 anys  
(de P4 a 5è de primària) 

DesCripCió:  
Casal inspirat en la pel·lícula Ballerina, 
amb classes de ball, tallers de maquillat-
ge, confecció de vestuari escènic, etc. Un 
casal d’estiu ple d’activitats relaciona-
des amb la dansa i les arts escèniques. 
Personal titulat i responsable amb gran 
experiència en l’ensenyament de la dansa. 

horAris i preus: 
De 9 a 13 h: 1 setmana, 60 €; 2 setmanes, 
110 €; 3 setmanes, 150 € 

insCripCions: 
Fins al 15 de juny 

+ info: 
Tel. 607 27 47 02 

Casals d’estiu 2017


