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CASALS D’ESTIU // 2019

ACCIÓ MUSICAL CASTELLAR

“Landscape music Experience”: de 
l’1 al 5 de juliol (a partir de 5è i ESO). 
Una experiència per fer música a llocs 
insòlits. Per a persones que toquin 
instruments i/o que no ho facin. Horari: 
de 9 a 16 h (dinar de carmanyola).
“Introducció a la producció  musi-
cal”: del 8 al 12 de juliol (a partir d’11 
anys). Curs intensiu i pràctic de 5 dies 
per entendre les bases del procés 
de creació, enregistrament, mescla 
i masterització d’un tema musical. 
S’enregistrarà una maqueta. Cal tenir 
nocions musicals bàsiques. Horari: de 
10 a 13 h. Lloc: El Mirador
“Estada d’estiu de la Jove Orquestra 
de Castellar del Vallès (JOCVA)”: del 
28 de juny (tarda) al 30 de juny. Cal 
estar cursant o tenir estudis de nivell 
mitjà o equivalent en endavant i tocar 
un instrument orquestral.
Hi col·labora Artcàdia. 

Arts Escèniques / Arts Plàstiques / 
Música

Destinataris en funció de l’activitat

En funció de l’activitat

En funció de l’activitat

A partir del 5 de maig

C. Retir, 37 (al costat de l’església)
93 714 27 16 (de 16 a 20.30 h)
acciomusicalcastellar@gmail.com

ARTCÀDIA

“Artestiu 2019”:  de P3 a 2n d’ESO. 
Espai de formació artística en què, a 
partir de les arts plàstiques, la música 
i el moviment, desenvolupem un pro-
jecte interdisciplinar cada setmana. 
Amb professors especialitzats i grups 
organitzats per edats.
“Monogràfic: iniciació a l’acompa-
nyament de cançons amb guitarra 
o ukelele”: per a joves i adults.
“Monogràfic: taller de cant i de 
conjunt vocal  modern”: per a joves 
i adults. Tant iniciació com perfecci-
onament en el cant.
“Classes d’instrument”: per a totes 
les edats. Per continuar o començar 
a aprendre un instrument.

Arts Escèniques / Arts Plàstiques 
/ Música

Destinataris en funció de l’activitat

Artcàdia (c. Retir, 37)

Del 25 de juny al 26 de juliol

Artestiu: de 9 a 14 h (acollides de 8 a 14 
h). Dtes. per setmanes i germans
Monogràfics: horaris a determinar, 
consultar a secretaria
Classes d’instrument: horaris a determi-
nar en funció de la demanda

A partir del 5 de maig

C. Retir, 37 (al costat de l’església) 
93 714 27 16 (de 16 a 20.30 h)
acciomusicalcastellar@gmail.com
www.artcadia.cat 

CAN JULIANA SL

En el casal “Sorra a les mans” farem 
que la natura sigui el centre d’interès. 
Jugarem amb ella, ens embrutarem 
les mans, tocarem i sentirem la fres-
cor de la sorra humida i coneixerem 
la seva olor. Viurem la natura de ben 
a prop. Serem conscients del que 
representa i del paper tan important 
que té en el nostre entorn. Tot plegat, 
i juntament amb l’esport, l’aventura 
i la diversió, seran el nostre dia a dia! 
Us hi esperem! 

Lleure
 
Infants i joves de 3 a 14 anys

Masia Can Juliana

Del 25 de juny al 2 d’agost

Horari: de 9 a 17 h (servei d’acollida 
matí, 2 €/dia)
Preus:
1 setmana matí: 63 €; matí/menjador: 
103 €; tot el dia: 140 €
2 setmanes: 117 €; 197 €; 271 €
3 setmanes: 171 €; 291 €; 402 €
4 setmanes: 223 €; 383 €; 531 €
5 setmanes: 274 €; 474 €; 659 €
6 setmanes: 323 €; 563 €; 785 €
7 setmanes: 350 €; 630 €; 889 €

Fins al 7 de juny

Ctra. de Sant Feliu del Racó
663 01 74 02
info@canjuliana.com 
www.canjuliana.com

CANGLOMERAT

Casal d’aventura i escalada. Un nou espai 
lúdic on els vostres fills i filles viuran 
moltes aventures, escalaran i faran nous 
amics durant les vacances. Aprendran 
a escalar, a fer ràpel, tirolina, slackline, 
sortiran a la muntanya, a la piscina, i es 
divertiran molt. També farem tallers, 
des d’aprendre a fer nusos, fer preses 
d’escalada o estampació de samarretes. 
Desenvoluparan la psicomotricitat, 
l’equilibri, la coordinació i el treball en 
equip.

Esports / Lleure

Infants i joves de 5 a 14 anys

Canglomerat Escola d’Escalada

Del 24 de juny al 2 d’agost

De 9 a 13 h: 60 €/setmana
De 9 a 15 h (menjador inclòs): 100 
€/setmana
De 9 a 17 h (menjador inclòs): 130 
€/setmana
Menjador esporàdic: 8 €/dia
Servei d’acollida matí i migdia: 2 €

Fins al 14 de juny a Canglomerat 
Escola d’Escalada

C. de Sant Feliu, 11
93 142 94 19 – 620 88 86 64
canglomeratclub@gmail.com 
www.canglomerat.com 

CLUB ATLÈTIC CASTELLAR

L’activitat principal d’aquest casal 
d’estiu serà l’atletisme.

Esport

Infants i joves de 5 a 16 anys

Pistes d’atletisme

De l’1 al 31 de juliol

Activitats de 17 a 20 h

Secretaria del club en horari de tarda

C. de Tarragona, s/n
93 714 73 54
cacastellar@gmail.com 

CLUB ESPORTIU FIT JOVE 
CASTELLAR

Activitats de lleure i esportives, acompa-
nyats de nous amics i amigues, amb un 
sol objectiu: passar-ho bé. Una garantia 
de diversió i aprenentatge convivint, 
cooperant, respectant, compartint el joc, 
el taller, la piscina, esports, excursions... 
Tot plegat amb la voluntat d’ajudar al 
creixement personal dels infants. 

Esports / Lleure

Infants i joves de 3 a 14 anys

De 3 a 5 anys: SIGE
De 6 a 14 anys: Espai Tolrà

Del 24 de juny al 9 d’agost i del 2 al 6 
de setembre

Acollida: de 8 a 9 h, matí; de 13.30 a 15.30 
h, migdia
Matí: de 9 a 13.30 h
Menjador: de 13.30 a 15.30 h
Preus a recepció, al tel. 93 714 28 11, a les 
xarxes socials i al web

Fins al 16 de juny (a partir del 17 de juny, 
les inscripcions es faran d’una setmana 
per a la següent)

C. del País Valencià, 1
93 714 28 11
clubfitjove.coordinacio@gmail.com
www.sigesport.es/castellar 

CLUB PATÍ CASTELLAR
DEL VALLÈS

Activitats lúdiques, esportives, variades i 
innovadores, entretingudes i creatives, amb 
un centre d’interès comú, adreçades als nens 
i nenes del poble i rodalies. Tres grups d’edat: 
de 3 a 5 anys, de 6 a 12 anys i de 13 a 16 anys.

Esports

Nascuts/es entre l’1 de gener de 2013 i el 31 
de desembre de 2015 (que durant el curs 
2018/2019 hagin cursat P3, P4 o P5) i fins 
a 16 anys

Pavelló de Puigverd

Del 25 de juny al 2 d’agost i del 2 al 6 de 
setembre (torns setmanals)

Acollida matí: 2,5 €/dia (petits) i
3 €/dia (mitjans i joves)
Matins: 36 €/setmana
Menjador: 7 €/dia
Tarda: 18 €/setmana 
De 8 a 17.30 h: pack complet, 90 €/setmana
Dtes. 10% segon germà i famílies nombroses

Fins al 20 juny al web http://casalxispiscastellar14.
blogspot.com/ o personalment dilluns i dimecres, 
de 17 a 19.30 h al pavelló de Joaquim Blume

C. d’Ali-Bey, 38
654 33 34 38
casalxispiscastellar@gmail.com
casalxispiscastellar.blogspot.com.es 



CASTELLAR DEL VALLÈS

CLUB RÍTMICA CLAU DE SOL

Casal lúdic específic de gimnàstica rítmi-
ca que fomenta la transmissió dels valors 
fonamentals de la nostra tasca. El casal 
serà un espai de vacances i de trencament 
de la rutina diària dels infants al llarg del 
curs amb activitats relacionades amb la 
natura, manualitats, excursions i altres 
d’adaptades als diferents grups i edats.

Esports

Infants i joves de 5 a 16 anys

A determinar

Del 25 de juny al 28 de juliol, inclosos

Acollida: de 8 a 9 h
Matí: de 9 a 13 h
Preu setmanal: 45 €
Preu de tot el casal, 195 €
Descomptes 2n i 3r germà si fan el 
casal complet

Del 27 de maig al 7 de juny
La setmana del 17 al 21 de juny, reunió 
informativa per a les persones que faran 
el casal

C. de Sant Iscle, 6
626 31 32 21
A/e: eva@ritmicaclaudesol.com 

CLUB TENNIS CASTELLAR 
DEL VALLÈS

Intensius d’iniciació i tecnificació de 
tennis i pàdel, amb jocs lúdics i diver-
tits i entrenaments per perfeccionar 
la tècnica.

 
Esports

Infants i joves de 6 a 15 anys

Pistes municipals de tennis i pàdel

Del 25 de juny al 26 de juliol

De 9 a 13 h: 50 €/setmana

Fins al 22 de juny (5% dte. Si es fa la 
inscripció abans de l’1 de juny)

C. de Sant Feliu, s/n
93 714 48 93 – 648 10 40 66
A/e: tenniscastellar@telefonica.net  

COLÒNIES I ESPLAI XIRIBEC

Volem que els infants del poble es cone-
guin, aprenguin a conviure, es facin amics 
i es proposin projectes en grup. Compar-
tirem estones d’animació, sortides, tallers, 
esport, piscina, jocs... L’objectiu educatiu 
d’enguany té per consigna “Estripem 
etiquetes, TU vals molt més!”.

Lleure

Colònies: de 7 a 10 anys i de 13 i 14 anys
Campaments - ruta: 15 a 17 anys
Casal d’estiu: de P3 a 6è de primària

Colònies: Casa de colònies Sant 
Marçal (Castellet i la Gornal)
Campament: Espolla (Alt Empordà)
Casal: locals de Colònies i Esplai 
Xiribec (pg. Tolrà, 18)

Petits (de 7 a 10 anys): del 29 de juny al 
7 de juliol // Grans (13 i 14 anys): del 9 
al 20 de juliol // Campament - ruta (15 
a 17 anys): del 22 al 31 de juliol
Casal d’estiu: del 25 de juny al 26 de juliol

Colònies i campaments: preu aprox. 
35 € persona/dia. Dtes. per als ger-
mans. Reunió informativa: dc. 26 de 
juny, 22 h, als locals // Casal d’estiu: 
de 8 a 9 h, acollida (2 €/dia); de 9 a 14 
h, casal (aprox. 10 €/dia) Inscripcions 
per setmanes // Reunió informativa: 
dc. 19 de juny, 20 h, als locals

Del 20 al 31 de maig, dl., dc. i dv. de 
18 a 19 h 

Passeig Tolrà, 18 
638 17 70 50
A/e: coloniesiesplaixiribec@gmail.com 
www.coloniesiesplaixiribec.cat 

CREU ROJA

Casal d’estiu orientat a joves en què, a tra-
vés del lleure, es treballaran temàtiques 
socials. Es realitzaran tallers, sortides i 
s’anirà a la piscina.

Lleure

Joves de 12 a 16 anys (ESO)

Creu Roja

De l’1 al 31 de juliol

De 9 a 14 h

Del 27 de maig al 9 de juny
Places limitades

Pl. de la Llibertat, s/n
93 320 13 05, 677 40 37 01
A/e: berta.garcia@creuroja.org

EL CASAL AL CASAL

Casal d’estiu adreçat a l’alumnat del 
col·legi El Casal, amics i familiars, 
amb activitats lúdiques i educatives. 
Grups reduïts, ambient familiar i 
tracte personalitzat.

Lleure

Infants de 3 a 12 anys

Escola El Casal

De l’1 al 31 de juliol

Horari: de 9 a 17 hores, amb servei de 
menjador opcional de 13 a 15 hores, 
amb cuina pròpia
Servei d’acollida a partir de les 8 h
Piscina diària, i sortides educatives 
cada setmana
Preus: 75 €/setmana, amb dtes. fins 
al 50 % (germans, noves inscripcions, 
pack 5 setmanes, etcètera)

Al col·legi El Casal

C. Forn del Raig, 37
93 714 67 51
secretaria@elcasal.net 
www.elcasal.net

ESPAIART

Vols continuar estudiant el teu instru-
ment o vols començar-ne un de nou? 
Aquest juliol Espaiart és el teu lloc! 
T’oferim la possibilitat de fer classes 
d’instrument durant l’època d’estiu 
per aprofitar al màxim el temps lliure! 
Tocar, sentir, experimentar... un espai 
fresc per a tu i el teu instrument!

Música

Totes les edats

Espaiart

Del 25 de juny al 19 de juliol

Preus a concertar segons temps de 
dedicació.

A la secretaria d’Espaiart o a l’a/e 
info@espaiart.com

C. del Doctor Rovira, 25 local
663 78 41 66
info@espaiart.com  
www.espaiart.cat 

ESPAIART

Curs de teatre musical de més de 
9 anys d’experiència. Es basa en la 
tècnica i la interpretació vocal i teatral, 
amb apunts de dansa i moviment 
escènic. Per Espaiart han passat els 
millors professionals, com Xavier 
Torras, Anna Mateo, Laia Piró, Silvia 
Sanfeliu, Patricia Paisal, Ivan Labanda, 
Júlia Bonjoch... i s’han presentat 
espectacles basats en El Rei Lleó, 
Mamma Mia, Matilda, El Mag d’Oz, 
Sister Act, Chicago...

Arts Escèniques

A partir de 10 anys i fins a adults 
(grup 1: alumnes de 4t de primària 
a 2n d’ESO; grup 2: alumnes d’ESO i 
batxillerat amb experiència en teatre 
o teatre musical)

Espaiart

Del 25 de juny al 20 de juliol

Horari: de dl. a dv., de 10 a 13 h
Preu: 425 € les quatre setmanes 
(places limitades)

Fins al 25 de maig a la secretaria 
d’Espaiart o a l’a/e info@espaiart.
com

C. del Doctor Rovira, 25 local
695 24 21 23
info@espaiart.com  
www.espaiart.cat 

FEDAC CASTELLAR

L’escola oferirà un casal d’estiu amb 
un ampli ventall d’activitats, com 
racons, tallers, activitats d’aigua, 
artístiques, esportives... L’objectiu 
del casal d’estiu és afavorir el des-
envolupament de la personalitat del 
nen/a en la seva globalitat i fomentar 
valors socials i de convivència. Volem 
potenciar el sentiment de respecte 
i pertinença al grup a través de les 
diferents activitats, dinàmiques i jocs.

Altres

Infants de P3 a 6è de primària

FEDAC Castellar

Del 25 de juny al 26 de juliol

Acollida: de 8 a 9 h
Casal: de 9 a 13.30 h
Servei de menjador: de 13.30 a 15 h
Preu: 55 €/setmana

Del 15 de maig al 7 de juny

Pg. de Tolrà, 22
93 714 53 85
fedac.castellar@fedac.cat 
www.fedac.cat/castellar/ 



FUTBOL SALA CASTELLAR

Combinem activitats de tecni-
ficació enfocades al futbol sala 
amb activitats de lleure (jornades 
multiesportives, jocs d’aigua i de 
nit, sortides al medi natural,...). Els 
infants practicaran el seu esport 
preferit i faran activitats recreatives 
lúdiques i variades amb el compromís 
de fomentar els valors de respecte, 
col·laboració i el treball en equip, 
entre d’altres.

Esports

Infants i joves de 5 a 16 anys

Pavelló de Joaquim Blume

Del 25 de juny al 31 de juliol

De dl. a dv., de 9 a 13.30 h: 50 €/setmana 
(2n germà, 10 € dte./setmana) 
De 8 a 9 h, servei d’acollida: 2 €/dia
Pack 5 setmanes: 225 €/infant (2n 
germà, 75 €/infant)
Mini Campus (29, 30 i 31 de juliol), de 
9 a 13.30 h: 10 €/dia

Al pavelló de Joaquim Blume fins al 21 de 
juny, dt. i dj. de 17.30 a 19.30 h, o a l’a/e 
campusfscastellar@gmail.com
Cal portar fotocòpies de la targeta 
sanitària i DNI i foto de carnet

C. de Catalunya, 30
627 19 70 19
campusfscastellar@gmail.com

FUTBOL SALA CASTELLAR

Campus d’estiu de voleibol amb 
dos grups d’edat (petits i grans). 
Es faran entrenaments d’iniciació i 
tecnificació de voleibol, activitats de 
lleure d’estiu, piscina, jocs d’aigua, 
gimcana, sortida a la platja i acam-
pada al pavelló.

Esports 

Infants i joves de 8 a 14 anys

Pavelló Puigverd

De l’1 al 26 de juliol

Preu 1 setmana: 45 €
Pack 4 setmanes: 160 €

A l’a/e voleibol@fscastellar.net o presen-
cialment a la secretaria de l’FS Castellar 
(pavelló Joaquim Blume, dimarts i dijous 
de 17.30 a 19.30 h)

Pavelló de Joaquim Blume
627 26 14 85
voleibol@fscastellar.net 

KIDS&US LANGUAGE SCHOOL

L’objectiu de les Fun Weeks és que 
els alumnes facin una immersió 
lingüística en anglès durant aquestes 
setmanes temàtiques, que ofereixen 
un context adient per a cada grup 
d’edat amb moltes activitats com 
ara jocs, balls, teatre, manualitats i 
jocs d’aigua.

Idiomes 

Infants de 3 a 10 anys 

Kids&Us

Del 24 de juny al 6 de setembre

Cal consultar el centre

Des de l’1 de maig 

C. de Santa Perpètua, 16
93 611 10 28, 675 05 90 04
A/e: castellar.valles@kidsandus.cat 
https://castellar.kidsandus.es/ca/

L’ART DE JUGAR

Casal d’estiu on jugar, passar-s’ho 
bé amb les arts i tastar l’oferta de 
l’escola. Al final del casal s’oferirà 
un espectacle per als amics i fami-
liars. El casal s’organitza en dues 
temàtiques diferents i paral·leles, 
una per grup d’edat. Les activitats 
que es duran a terme són: música, 
dansa, teatre, manualitats, contes 
(treball d’emocions), jocs i creació, 
jocs d’aigua i tastet d’instruments 
(ambdós un cop per setmana). Grups 
reduïts i atenció personalitzada per 
a infants amb necessitats especials.
 
AMPAS / AFAS

Infants de P3 a 6è de primària 
(petits, P3 a P5; grans, 
1r a 6è de primària)

Escola Joan Blanquer

Del 25 de juny al 26 de juliol

Horari: de dl. a dv., de 9 a 13 h
Possibilitat d’inscripció el mes sencer, per 
quinzenes o per setmanes
Preu: 50 €/setmana sense cost de 
matrícula; 250 €/mes
Dte. del 10% per a germans
Servei d’acollida segons demanda

A través de formulari web 
que es pot demanar a l’a/e 
info@espaiart.com 

C. del Doctor Rovira, 25 local
663 78 41 66
info@espaiart.com  
www.espaiart.cat 

LA TACA LLEURE I COOPERACIÓ

Casal d’estiu de lleure en què es 
treballen valors com la sostenibilitat, 
la defensa dels recursos naturals 
i l’educació emocional. A través 
del centre d’interès i un arbre molt 
especial intentarem salvar el món de 
les amenaces actuals. Activitats va-
riades, sortides setmanals, activitats 
en anglès, cuina, manualitats, teatre, 
música i molta energia!

AMPAS / AFAS / Lleure

Infants i joves de P3 a 1r d’ESO

Escola Sant Esteve

Del 25 de juny al 31 de juliol

Acollides matinals de 8 a 9 h  
Preu: de 3 € a 2 € depenent dels dies
Casal diari de 9 a 14 h
Preu: de 40 a 52 € depenent de les 
setmanes
Menjador: de 7 € esporàdics a 6 € fixos a 
partir de tres dies
Colònies: 85 euros dues nits (cap de 
setmana)

Reunió informativa el 9 de maig, a les 
19 h, a l’escola. 
Preinscripcions telemàtiques del 9 
al 19 de maig al web de l’AMPA de 
l’escola.
Inscripcions presencials del 27 de 
maig al 7 de juny.

C. de Prat de la Riba, s/n 
A/e: Tacallleure@gmail.com

LUDOTECA MUNICIPAL LES 3 
MORERES

Espai destinat a l’educació a través 
del joc. L’activitat principal és el joc 
lliure supervisat per professionals 
de l’educació en el lleure, i amb 
una gran varietat de joguines. Amb 
propostes per a les tardes caloroses: 
jocs d’aigua, pastetes, jocs a l’aire 
lliure, cuina d’estiu...

Lleure

Infants de 3 a 12 anys i famílies amb 
infants de 0 a 12 anys

Ludoteca

Del 25 de juny al 19 de juliol

Horari: de dl. a dv. de 17 a 19.30 h
Preu individual (3-12 anys sense 
adults): 7,5 €/infant
Preu familiar (infants de totes les 
edats amb una o més persones 
adultes): 7,5 €/família
En ambdós casos, pagament en efectiu la 
mateixa tarda o utilitzant l’abonament de 
10 sessions (51 €, en venda a El Mirador, 
pagament amb targeta)

Cada tarda a la Ludoteca. Cal omplir 
la fitxa individual o familiar el primer 
dia d’assistència

C. de Sala Boadella, 6
93 715 92 89
ludoteca@castellarvalles.cat
www.castellarvalles.cat/ludoteca 

NOVA LANGUAGE,
ESCOLA D’IDIOMES

T’oferim un ventall de cursos 
d’idiomes, des de Casal per primà-
ria, cursos de repàs o ampliació, 
intensius i preparació per a exàmens 
oficials, tant per a adolescents com 
per a adults. Horaris de matí i tarda. 
Vine i t’informarem!

Idiomes 

Infants, adolescents i persones 
adultes

Escola d’Idiomes

Finals de juny / juliol / setembre

Casal: des de 50 €/setmana, matins 
de 9 a 13.30 h
Cursos per a adolescents: 60 €/
setmana, matins de 10 a 12 h o tardes 
de 17 a 19 h
Intensius: 450 € (80 hores), juliol i 
setembre, matí o tarda.

Obertes des del 2 de maig

Passeig, 155, local
93 714 77 03
info@novalanguage.es
www.novalanguage.es 

UNIÓ ESPORTIVA CASTELLAR

L’activitat principal del Casal d’Estiu 
serà el futbol, però es realitzaran 
altres activitats com excursions i 
piscina.

Esport 

Infants de 3 a 12 anys

Camp de futbol municipal Joan 
Cortiella – Can Serrador

Del 25 de juny al 26 de juliol

Servei d’acollida de 8 a 9 h: 3 €/dia
Matins de 9 a 13.30 h: 75 €/setmana
De 9 a 17 h (dinar inclòs): 109 €/
setmana
Matí i tarda (sense dinar): 80 €/
setmana
Els nens i nenes que s’inscri-
guin més de dues setmanes 
t i n d r a n  u n  d e s c o m p t e . 

Fins al 21 de juny a la 
secretaria del club

C. de Tarragona, s/n
93 714 32 92
oficina@uecastellar.cat
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AGRUPACIÓ SARDANISTA AMICS DE CASTELLAR

Ensenyar i difondre la sardana.

Altres

A partir de 9 anys

C. de Sant Pau, 15
639 79 28 32
venturasans@hotmail.com

AMICS DEL PUIG DE LA CREU

El Puig de la Creu és patrimoni històric i propietat 
forestal particular. L’entitat té la finalitat de conservar 
i millorar l’edifici i els entorns, així com promocionar 
activitats culturals, espirituals, mediambientals i 
de lleure adreçades a totes les edats, per donar a 
conèixer i gaudir del nostre patrimoni. Propostes: 
visites guiades, itineraris de natura, tallers arte-
sans, activitats de coneixement del medi, recursos 
mediambientals, estades a la llar refugi, ús dels 
espais exteriors, camps d’aprenentatge, trobades de 
primavera (Divendres Sant) i tardor (tercer diumenge 
de setembre), activitats ludicoeducatives (història i 
llegenda del Puig de la Creu), exposicions periòdiques 
al torreó, etcètera.

Lleure

Totes les edats

Informació i enviament de propostes al 
tel. 676 24 68 20 (tardes de 18 a 19 h), 
WhatsApp o per correu electrònic.

C. Sot d’en Goleres (afores)
676 24 68 20
A/e: amics.puiddelacreu@gmail.com
 

ARTCÀDIA / ACCIÓ MUSICAL CASTELLAR

Centre de formació i creació artística que compta 
amb: 
1. Escola de música Artcàdia (de nadons fins a adults). 
Potenciem l’aprenentatge musical tant a partir del 
treball individualitzat com en grup. Oferim: Música 
per a nadons (0-3 anys), amb Bim bom (setmanal) 
i Ralet Ralet (mensual); Sensibilització i Iniciació 
musical (de 3 a 7 anys) i Llenguatge musical (a partir 
de 8 anys). Diversos instruments i conjunts. Aula 
pedagogia Suzuki (violí i violoncel): a partir de 3 anys. 
Aula de Musicoteràpia (totes les edats). 
2. Aula d’Arts Plàstiques (des de P5 fins a adults): 
Aprenem a mirar i dominar tècniques com el dibuix, 
la pintura o el modelatge.
3. Aula de Teatre (de 4t a Batxillerat): diferents grups 
en què es busca viure l’experiència del teatre des de 
totes les seves vessants. 
4. Artestiu: diferents propostes a l’estiu

Arts escèniques / Arts plàstiques / Música

Totes les edats

Matrícula oberta tot l’any

C. Retir, 37 (al costat de l’església)
93 714 27 16
A/e: artcadia.info@gmail.com 
www.artcadia.cat 

CANGLOMERAT

A Canglomerat volem ensenyar els petits i joves a 
descobrir el món de l’escalada com un esport en 
què la companyonia i l’esperit de superació per 
aconseguir nous reptes és el més important. Es 
practicarà l’escalada a través de jocs i molta diversió, 
alhora que s’aprendran valors i un esport molt 
complert en què es treballa la part física, la tècnica 
i la mental a parts iguals.

Esports / Lleure 

Infants i joves de 5 a 14 anys

Canglomerat Escola d’Escalada 

Tarifes: 38 €/mes 1 dia/setmana; 40 €/mes 2 dies/
setmana
Horaris: 5 a 9 anys, de 17.30 a 18.30 h; 10 a 14 anys, 
de 18.30 a 19.30 h

C. de Sant Feliu, 11
931 42 94 19, 620 888 664
A/e: canglomeratclub@gmail.com
www.canglomerat.com

CASTELLERS DE CASTELLAR

El més important són les ganes de fer castells. El 
treball en equip i les ganes de superar nous reptes 
són també imprescindibles. I un altre requisit és tenir 
ganes de passar-s’ho bé i conèixer gent. L’equip 
tècnic de la colla treballa des de diferents àmbits 
(canalla, troncs i pinya) per plantejar assajos en 
què es millori la tècnica i la coordinació de totes les 
posicions. Els Capgirats ens vam batejar com a colla 
l’any 2014, i en cinc anys hem fet tota la gamma de 
castells de 6, castells aixecats per sota i el pilar de 
5. El 2018 vam afegir els primers castells de 7 (3d7 i 
4d7), i seguim treballant!

Esports / Lleure / Altres 

Persones de 4 a 99 anys
 
Espai Tolrà 

Els assajos capgirats són dilluns i divendres de 20 a 
22.30 h (els dilluns la canalla assaja fins a les 21.30 h), 
a l’Espai Tolrà. Són assajos oberts a tothom.

C. de Portugal, s/n (Espai Tolrà)
637 23 42 38
A/e: junta@capgirats.cat
www.capgirats.cat

CODELEARN CASTELLAR

Amb el mètode Codelearn s’aprèn programació i 
pensament computacional i s’adquireixen habilitats 
STEM. Gràcies a això es poden crear tot tipus de 
videojocs, apps, robots, aparells electrònics,… 
Amb la programació i la robòtica és important no 
centrar-se en un sol model que avui estigui de moda, 
sinó aprendre les bases generals, que permeten 
utilitzar qualsevol llenguatge o robot. A Codelearn 
ensenyem la mecànica i la física que necessiten per 
donar un pas més.

Informàtica / Robòtica 

Infants i joves de 7 a 17 anys
 
Obertes tot l’any. Es pot escollir un dia a la setmana, 
una hora entre les 17 i les 20 h. La resta de la setmana, 
els alumnes es poden connectar a la plataforma 
en línia per anar avançant. Cal tenir un ordinador 
portàtil propi.

Adreça:
Passeig, 22
93 854 76 65
A/e: castellar@codelearn.cat
http://castellar.codelearn.cat
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COLÒNIES I ESPLAI XIRIBEC

Entitat que des del 1967 es dedica a l’educació en el 
lleure. El curs 2019-2020, compartirem estones de 
joc els dissabtes de 16 a 19 h, farem sortides mensuals 
i estades de cap de setmana, gaudirem de l’espai 
lúdic de l’Esplai i el Casal per a infants i joves de 4 a 
17 anys, farem activitats al carrer i gaudirem el temps 
de vacances. Donem molta importància als valors 
educatius de convivència i vida comunitària. Totes 
les activitats es concreten a l’entorn d’un objectiu 
educatiu i un centre d’interès.

Lleure 

Infants i joves de 4 a 17 anys 

Obertes tot l’any divendres i dissabtes no festius, de 
18 a 19 h al pg. Tolrà, 18. Les famílies poden disposar 
dels locals per a activitats familiars i amicals, i reben 
setmanalment l’informatiu “Tal com sona”. Per a més 
informació sobre quotes contacteu a l’a/e coloniesies-
plaixiribec@gmail.com o truqueu al tel. 638 17 70 50. 

Passeig Tolrà, 18 
638 17 70 50 
A/e: coloniesiesplaixiribec@gmail.com  
www.coloniesiesplaixiribec.cat 

EMM TORRE BALADA

Aprenentatge d’instruments (violí, viola, violoncel, 
guitarra, guitarra elèctrica, bateria, piano, 
trompeta, saxo, flauta travessera, clarinet), 
llenguatge musical per a infants i per a adults, 
coral, grups instrumentals (combo, grup de vent, 
grup de corda, grup de guitarres i grup de folc), 
grup coral Happy Rock. 
 
 
Música 

Persones de 3 a 99 anys 

Inscripció oberta tot el curs a l’escola, de dilluns a 
divendres de 15 a 21 h i dimarts i dijous de 10 h a 12 h. 
Els preus es poden trobar al web de l’Ajuntament. 

C. de Caldes, 56
93 714 43 22
A/e: escolamusica@castellarvalles.cat
www.castellarvalles.cat  

EL MIRADOR (AJUNTAMENT DE CASTELLAR)

Formació de conversa en anglès i formació en 
robòtica.

Idiomes / Robòtica 

Diverses edats, en funció del curs

Al Servei d’Atenció Ciutadana (El 
Mirador) a partir del mes de juny.

Pl. d’El Mirador, s/n
93 714 40 40 
A/e: elmirador@castellarvalles.cat
www.castellarvalles.cat 

ENRIC AGUILAR

Activitat artística i plàstica, dibuix, pintura, volum 
i còmic.

Arts plàstiques

Totes les edats 

A partir del 5 de maig. 

C. del Doctor Rovira, 20 
93 714 48 78
A/e: info@enricaguilar.com
www.enricaguilar.com

ESPAIART

Música, teatre i dansa amb una única matrícula anual. 
Proposta pedagògica:
“Créixer amb art”: consciència emocional i acom-
panyament en el creixement feliç a través de les 
arts escèniques: música, teatre i dansa per nens i 
nenes de 2 a 5 anys. “No es pot educar la ment sense 
educar el cor”.
Música: llenguatge musical, instruments, agrupaci-
ons (orquestra i combo) i coral. A partir de 6 anys i 
fins a adults. “La música és l’art més directe, entra 
per l’oïda i va directa al cor”.
Teatre: interpretació i teatre musical. A partir de 6 
anys i fins a adults. “El teatre és entusiasme, passió, 
compromís”.
Dansa: moviment i coreografia. A partir de 6 anys 
i fins a adults. “Si el desig de ballar s’acabés, tot 
s’acabaria”.

Arts escèniques 

Totes les edats

Per més informació: Espaiart, de dilluns a diven-
dres de 16 a 20 hores o a l’a/e info@espaiart.com

C. del Doctor Rovira, 25, local
663784166
A/e: info@espaiart.com
www.espaiart.cat

FUTBOL SALA CASTELLAR

Entrenaments i competició a la secció de voleibol 
de l’FS Castellar al pavelló Puigverd i a l’Espai Tolrà.

Esports 

A partir de 8 anys

Proves gratuïtes a partir de juny i inscripcions 
a partir de setembre. Les inscripcions es fan 
presencialment a la secretaria del club (pavelló de 
Joaquim Blume, dimarts i dijous de 17.30 a 19.30 h)

Pavelló de Joaquim Blume
627 26 14 85
A/e: voleibol@fscastellar.net
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GIMNÀS WORLD

Light contact (kick-boxing) per a nens i nenes des 
de 5 anys. També es fan classes de taekwondo per a 
infants a partir de 3 anys tots els dies de la setmana.
 
Esports 

A partir de 5 anys

C. del Pare Borrell, 12
633 15 51 50
A/e: gimnasworldtkd@gmail.com

HOQUEI CLUB CASTELLAR

“Joc amb patins” és una proposta que té per ob-
jectiu fomentar l’hoquei patins entre els infants, 
principalment de 3, 4 i 5 anys, que són els que poden 
maximitzar el seu desenvolupament motriu. La 
metodologia gira a l’entorn de l’aprenentatge natural 
que ofereixen els jocs de mobilitat, sense directrius 
tècniques. Inicialment equiparem els infants amb 
patins molt lleugers que no els permetran agafar ve-
locitat. A meitat de curs començarem a substituir-los 
per uns altres d’hoquei que permetran practicar la 
velocitat i la frenada. El darrer mes d’extraescolars 
introduirem exercicis d’habilitat amb estic i pilota. 
El club proporciona el material necessari.

Esports 

Alumnes d’educació infantil i primària (de 3 a 12 anys)

S’acostumen a realitzar a les escoles, però us podeu adreçar 
al club de dilluns a divendres, de 19 a 21 h (pavelló Dani 
Pedrosa). Preu: 20 €/mes.

C. de Sant Feliu, 2
93 715 95 73
A/e: administracio@hoqueiclubcastellar.com
www.hoqueiclubcastellar

KIDS&US LANGUAGE SCHOOL

Anglès natural, a partir d’immersió lingüística, amb 
mètode pedagògic propi i privat.

Idiomes 

Bebès, infants i adolescents, des d’1 a 18 anys

A partir del mes de maig. Consulteu el vostre centre.

C. de Santa Perpètua, 16
93 611 1028 / 675 05 9004
A/e: castellar.valles@kidsandus.cat
https://castellar.kidsandus.es/ca/

LUDOTECA MUNICIPAL LES 3 MORERES

La Ludoteca Municipal és un espai destinat a l’edu-
cació a través del joc. L’activitat principal és el joc 
lliure, supervisat per professionals de l’educació 
en el lleure, i amb gran varietat de joguines. També 
fem propostes lúdiques com manualitats, cuina, 
motricitat o jocs de taula. Oferta inclusiva per a nens 
i nenes amb diferents capacitats.

Lleure 

Infants de 3 a 12 anys i famílies 
amb infants de 0 a 12 anys

La Ludoteca obre de dilluns a divendres laborables a 
la tarda, de 17 a 19.30 h, i els dissabtes d’11.30 a 13.30 
h, a més de les tardes laborables de les vacances de 
Nadal, Setmana Santa i les 3 primeres setmanes de 
juliol. La primera entrada és gratuïta. Es pot fer inscripció 
trimestral per a una o dues tardes a la setmana. Sense 
inscripció, amb pagament en efectiu d’una entrada 
puntual. Hi ha abonaments de 10 entrades (venda 
al SAC, El Mirador). Preus al web municipal.

C. de Sala Boadella, 6
937159289
A/e: ludoteca@castellarvalles.cat
www.castellarvalles.cat/ludoteca

NOVA LANGUAGE, ESCOLA D’IDIOMES

Nova Language és una escola d’idiomes amb 14 
anys d’experiència en el sector de l’ensenyament 
que ofereix cursos d’anglès a partir dels 3 anys. 
Preparem per als exàmens oficials de Cambridge, 
tant de Young Learners (certificats infantils) com 
per als de FCE (B2), CAE (C1) i CPE (C2). Comptem 
amb el Certificat d’Acreditació de Cambridge que 
ens reconeix com a centre preparador d’aquests 
exàmens oficials.

Idiomes

Infants a partir de 3 anys

Els nous alumnes podran fer la inscripció a partir 
de l’1 de juny. Mitjançant una prova de nivell se’ls 
ubicarà en el curs adient. L’horari a partir del 25 de 
juny i durant l’estiu serà de 10 a 12 h (de dl. a dv.) i de 
17 a 20 (de dl. a dj). Lloc d’inscripció: Passeig, 155.

Passeig, 155, local
93 714 77 03
A/e: info@novalanguage.es
www.novalanguage.es 

RUGBY CLUB CASTELLAR DEL VALLÈS

Trobada d’escoles de rugbi, exhibició de rugbi i partit 
sub-14, des de les 10 h i fins a les 16.30 h.
 
 
Esports 

Tots els públics

Estadi Colobrers
636 80 25 01
A/e: rugbygossoscastellar@gmail.com

CASTELLAR DEL VALLÈS




