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Pilar Díaz

Alcaldessa d’Esplugues

Sentiu el zum-zum?
A Esplugues fa dies que es respiren les ganes de gaudir de l’estiu i per
fer-ho al màxim, torna l’EspluEstiu! Portem molts dies treballant per
proposar-vos una vintena de propostes d’oci per a totes les edats i per
als gustos més diversos.
Tot està a punt! Podreu provar un nou esport o convertir-vos en cracks
totals; explorar la natura a prop de casa o de campaments; o potser
aprendre a dibuixar com Pablo Picasso o Frida Kahlo.
A les següents pàgines trobareu la informació necessària per organitzar el vostre EspluEstiu particular, però si teniu qualsevol dubte, us
atendrem al telèfon 900 300 082 i als Punts d’Atenció Ciutadana.

Visca l’EspluEstiu!
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CASAL

D'ESTIU

Activitats educatives
en el lleure

3 a 12 anys

Destinataris/àries:

ESPLUESTIU / 2022
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Infants de P3 a 6è
Tenint en compte el curs
2021-2022
• Les places són limitades
(en total, n’hi haurà 530)
• Hi tindran prioritat els infants residents
a Esplugues. Es reservarà un 5% de les
places per als infants amb necessitat de
suport específic.
• Si queden places, hi podran optar els
que estiguin escolaritzats a Esplugues.

Les inscripcions es
realitzaran on-line:
http://qr.esplugues.cat/
infancia.2022.inscripcions

Del 23 de juny al 29 de juliol
(ambdós inclosos, en torns setmanals)

Documentació necessària per
realitzar les inscripcions:
-- Fotocòpia DNI mare, pare o
tutor legal.
-- DNI del menor.
-- Foto carnet del menor.
-- Fotocòpia targeta sanitària.
-- Per als menors amb NEE,
Certificat oinforme de l’EAP.

Horaris:

Descomptes:

Dates:

De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h
(excepte el dia de l’excursió)

Serveis optatius:
• d’acollida: de 7.30 a 9 h*
• de menjador: de 14 a 15.30 h*
• d’activitats de tarda: de 15.30 a 17h*
* Aquest serveis es realitzaran si hi ha
un mínim de places (5 infants)

Sortides:

• Les sortides estan subjectes a les possibilitat que quedi establerta en la normativa per la pandèmia per Covid-19.

Piscina:

• Aquesta activitat queda subjecta a les
possibilitats que estableixi la normativa per
la pandèmia Covid-19.

Inscripcions:

Del 19 d'abril al 14 de maig

5

Per a inscripcions de dos o més germans s’estableixen els descomptes
següents:
• 15% en la inscripció del segon.
• 20% en la inscripció del tercer.
• 25% en la inscripció del quart i més.

Preus:
SETMANES

ACTIVITATS
BÀSIQUES

Tot el casal
4 setmanes
3 setmanes
2 setmanes
1 setmana

209 € €
185 € €
155 € €
115 € €
65 € €

SERVEIS

DIA

SETMANA

7.30-9 h
Acollida
8-9 h
Menjador
Activitats tarda

3,30 € €
2,50 € €
7,90 € €
3,30 € €

15,10 € €
11,50 € €
35,30 € €
15,10 € €

Activitat Becable

Beques: "Informació a la pàg. 22"
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JOVE

Destinataris/àries:

Joves de 1r a 4t d’ESO
tenint en compte el curs
2021-2022
• Les places són limitades a 48.
• Hi tindran prioritat tots els nois i noies
residents a Esplugues. Si queden
places, hi podran optar altres que
estiguin escolaritzats a Esplugues.

Dates:

Del 27 de juny al 29 de
juliol
(ambdós inclosos)

Horaris:

De dilluns a divendres,
de 10 a 14 h

Centres d’activitat
Remolí

Sortides:

• Les sortides estan subjectes a les
possibilitat que quedi establerta en la
normativa per la pandèmia per Covid-19.

Activitats educatives
en el lleure

12 a 16 anys

Inscripcions:

Del 19 d'abril al 14 de maig
Les inscripcions es
realitzaran on-line:
http://qr.esplugues.cat/
infancia.2022.inscripcions

• Documentació necessària per
realitzar les inscripcions:
-- Fotocòpia DNI mare, pare o
tutor legal.
-- DNI del menor.
-- Foto carnet del menor.
-- Fotocòpia targeta sanitària.
-- Per als menors amb NEE,
Certificat o Informe del EAP.

Descomptes:

Per a inscripcions de dos o més germanss’estableixen els descomptes
següents:
• 15% en la inscripció del segon
• 20% en la inscripció del tercer
• 25% en la inscripció del quart i més

Preus:
SETMANES

ACTIVITATS BÀSIQUES

Tot el casal
4 setmanes
3 setmanes
2 setmanes
1 setmana

209 €
185 €
155 €
115 €
65 €

Activitat Becable

Beques: "Informació a la pàg. 22"
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CASAL

CASALS

ESPORTIUS

Activitats adreçades a infants i joves perquè
gaudeixin d’un estiu únic i ple de diversió,
fomentant així la pràctica esportiva d’una manera
divertida: activitats recreatives i aquàtiques, jocs
pre-esportius, tallers didàctics...

Edats:

Infants i joves de 3 a 14 anys
(els infants de 3 anys han d’haver cursat
P3 a l’escola)

Dates:
ESPLUESTIU / 2022

6

Tot el casal: del 23 de juny al 29 de juliol
(ambdós inclosos)

1r torn: del 23 juny a l’1 de juliol
(24 de juny exclòs)
2n torn: del 4 al 8 de juliol
3r torn: de l’11 al 15 de juliol
4t torn: del 18 al 22 de juliol
5è torn: del 25 al 29 de juliol
6è torn: del 29 agost al 2 de setembre*
* (el 6è torn està exclòs de la
oferta de Tot el casal)

 Informació:

Recepció de la instal·lació del
Complex Esportiu Municipal la Plana

Horaris:

• Servei bàsic:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
• Servei optatiu d’acollida: de 8 a 9 h
• Servei optatiu de menjador i ludoteca:
De 14 a 17 h

Lloc de l’activitat:

• Complex Esportiu Municipal i
piscines CEM La Plana
• Complex Esportiu Municipal
Les Moreres
• Parcs d’Esplugues

Menjador: CEM La Plana

Entrada i recollida dels nens i nenes al
CEM La Plana /Plaça Catalunya
Tel: 93 480 27 18
www.esplugues.cat
www.laplana.duetsports.com

,
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Inscripcions:

Les inscripcions es realitzaran a
partir del 19 d’abril, a la recepció del
Complex Esportiu Municipal La Plana
El pagament es realitzarà
ÚNICAMENT amb targeta en el
moment de la inscripció
Places limitades per grups d’edat.
Cal portar:
-- Fotocòpia de la targeta sanitària
-- Fotocòpia del carnet de vacunacions
Imprès declaració responsable
Nota:

Si s’anul·la la inscripció 15 dies abans de l’inici de
l’activitat, es retornarà el 100% de l’import sempre
i quan es presenti informe mèdic que impedeixi
realitzar l’activitat. Un cop iniciada l’activitat, es
retornarà el 50% de l’import de la inscripció, en
cas de malaltia i adjuntant justificant del metge.

Descomptes:

Per a inscripcions de dos o més germans s'estableixen els següents descomptes:

-- 5% en la inscripció del segon membre
-- 10% a tots els inscrits de família nombrosa
Els abonats i abonades del CEM La
Plana tindran un 15% de descompte
sobre el preu de l’activitat (sempre i
quan portin 6 mesos com a abonats).
Els descomptes no seran mai
acumulables
PREUS (IVA inclòs)
ACTIVITAT
BÀSICA

SERVEI
D’ACOLLIDA

MENJADOR I
LUDOTECA

Tot el casal

229,97 € €

72,36 €

237,52 €

1r torn

64,25 €

19,46 €

66.86 €

2n torn

53,54 €

16,21€ €

55,72 €

3r torn

53,54 €

16,21€

55,72 €

4t torn

53,54 €

16,21€

55,72 €

5è torn

53,54 €

16,21€

55,72 €

6è torn

53,54 €

16,21€

-

1 dia

-

3,45€ €

11,66 €

Activitat Becable

Beques: "Informació a la pàg. 22"
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es
d'A ctivitats Aquàtiqu

ACTIVITATS

s
Infantils iJuvenil

PISCINA COMPLEX ESPORTIU
MUNICIPAL LA PLANA
1 al 29 JULIOL

ACTIVITATS INFANTILS I JUVENILS,

CURSOS:

Diferents coreografies lúdiques i recreatives.
Ioga Junior: Treballar la flexibilitat i la
relaxació mitjançant diferents jocs.

TORTUGUES

Per a abonaments familiars

Zumba Junior:

(3 a 5 anys P3 a P5 ja cursats)
De dilluns a divendres, de 17.30 a 18.15h
Preu mensual: 119,43 €
Preu quinzenal: 59,71 €

Cycling Junior:

DOFINS I TAURONS

Duet Camp Junior:

(6 a 15 anys)
De dilluns a divendres, de 18.15 a 19h
Preu mensual: 91,96 €
Preu quinzenal: 45,98 € €

ADULTS

Dimarts i dijous, de 8 a 8.45 h
Dimarts i dijous, de 19 a 19.45 h
Preu mensual: 36,35 € €

Inscripcions:

A partir de l’1 de juny
Lloc: Recepció de CEM La Plana (Duet
Esplugues)
Horari: de 9 a 21h
El pagament s’efectuarà únicament amb
targeta.
En cas de baixa, s’ha de comunicar 10
dies abans de l’inici de l’activitat amb
justificant mèdic que confirmi que no es
pot realitzar aquesta en cas contrari no es
podrà realitzar la devolució de l’import.

Iniciació a les bicicletes estàtiques al ritme
de diferents tipus de música.
Activitat per treballar la coordinació, força,
agilitat i velocitat dels nens i nenes.
Divendres tarda i dissabte matí.
(Informa’t a la recepció del CEM LA
PLANA)

PISCINES D’ESTIU

Parc dels Torrents
Horaris:

D’11h a 20h de dilluns a diumenge
-Període d’obertura: del 15 de juny al
31 d’agost de 2022

Pagament:

Preferiblement amb targeta.
• No es podrà accedir amb menjar ni
begudes alcohòliques a la instal.lació.
• No es podrà accedir amb patinet ni
bicicleta a la instal.lació.
• Duet Sports no es farà responsable de
les pertinences dels usuaris/res.
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,
INDEX

CAMPUS

ESPORTIUS

Les entitats esportives d’Esplugues ofereixen la possibilitat
de gaudir d’activitats basades en el joc i l’esport, així com
l’aprenentatge d’una disciplina esportiva, més enllà dels
aspectes tècnics i tàctics, ja que l’objectiu prioritari és la
pràctica de l’esport de manera lúdica i divertida.

ESPLUESTIU / 2022
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CAMPUS DE
Gimnàstica Art st ca
i Trampol
Edats:

De 6 a 18 anys

Dates:

Del 27 de juny al 29 de juliol

Horaris:

De dilluns a divendres,
de 9 a 13.30 h o de 9 a 16.30h
(Servei opcional d’acollida: de 8 a 9
h (4 nens/es mínim 5 € /setmana)

Lloc de l’activitat:

Sala de Gimnàstica Artística del
CEM Les Moreres
Nombre de places:
60 places per setmana.

Inscripcions:

A partir del 25 d’abril per a socis/es i a partir
de l’12 de maig per els no socis/es.

 Informació:

gimnasticaartisticalesmoreres@gmail.com
Tel: 93 371 72 08

Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 16h
a 20.30h

Preus:
1 Setmana
2 Setmana
3 Setmana
4 Setmana
5 Setmana

SOCIS

NO SOCIS*

MATÍ

TARDA

MATÍ

TARDA

95 € €
185 €
275 €
365 €
455 €

105 €
200 €
295 € €
395 €
495 €

105 €
205 €
305 €
405 €
505 €

115 €
220 €
325 €
435 €
545 €

Descomptes:

-- 5% descompte per germà/na
*Es obligatori contractar una assegurança mèdica, essent l’import de 10 € €
per cada inscripció.
Organitzat per:
Club Gimnàstica Esplugues
Les Moreres
Activitat Becable

Beques: "Informació a la pàg. 22"
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CAMPUS DE

CAMPUS
d 'Handbol

Patinatge Art st c

Edats:

Edats:

Dates:

Del 27 de juny al 22 de juliol

Del 27 de juny al 29 de juliol

Horaris:

Horaris:

De 3 a 17 anys

De 4 a 14 anys

Dates:

Lloc de l’activitat:

Inscripcions:

Les inscripcions estaran disponibles
a partir de l'1 d’abril a la pàgina
web del club:
www.handbolesplugues.com

2 setmanes o mes

Places limitades:
50 places per setmana

Inscripcions:

Nombre de places: 80

1ª setmana

Lloc de l’activitat:

Poliesportiu Can Vidalet (C/ Cedres, s/n)

Escola Can Vidalet o
CSE Can Vidalet (Per confirmar)

Preus:

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Servei opcional d’acollida: de 8 a 9 h.

Matins

Matins i
tardes

95 €

115 € €

80 €

95 € €

Preu opció menjador:
(per confirmar)

Descomptes:

-- 1. Inscripcions 2on o més
germans/nes 10% descompte
-- 2. Socis del club 10% descompte
-- 3. No són acumulables
-- 4. No inclouen menjador
Organitzat per:
Club Handbol Esplugues
Activitat Becable

Beques: "Informació a la pàg. 22"

A partir del 6 de maig
Dimecres: de 18 a 19.30 h
Poliesportiu Can Vidalet
Dijous: de 19.30 a 20.30 h CEM Les Moreres

Preus:
€

SETMANES

SOCIS

NO SOCIS

1 setmana

65 €

75 €

2 setmanes

120 €

130 €

3 setmanes

160 €

180 €

4 setmanes

200 €

225 €

5 setmana

220 €

250 €

Servei d’acollida de 8 a 9h.
• 4€ dia puntual
• 15€ per setmana
• 60€ tot el casal
Servei de menjador: de 14 a 16h.
Organitzat per:
CPA Esplugues
Activitat Becable

Beques: "Informació a la pàg. 22"
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Matí:
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Tarda:
de dilluns a divendres de 16 a 18h
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CAMPUS DE
Voleibol

Edats:

Promoció

2022

Nens i nenes nascuts/des entre 2009
i 2015

Dates:

ESPLUESTIU / 2022
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1a setmana: del 27 juny a l’1 de juliol
2a setmana: del 4 al 8 de juliol
3a setmana: del 11 al 15 de juliol
4a setmana: del 18 al 22 de juliol
5a setmana: del 25 al 19 de juliol

Horaris:
De dilluns a
divendres
Amb dinar (de 9h
a 16.30h)

Jugadores del
club

Jugadores fora
del club

130 € set +
dinar*

150 € set
+
dinar*

Sense dinar (de
9h a 14h)

90 €
setmana

100 €
setmana

ESTADES
E
ESPORTIVES D
2
Voleibol 202
Edats:

Nascuts/des entre el 2007 i el 2011

Dates:

del 15 al 22 de juliol 2022

Lloc de l’activitat:

L’Hospitalet de l’Infant

Descomptes:
*Preu dinar: 11/dia
*Descomptes del 10% en germans.
*Pack complet: 550€per a jugadores del CVE.
*Pack complet: 600€per jugadores de fora
del CVE

Inscripcions:

Al CEM LES MORERES, els dilluns, dimecres
i divendres de 18h a 20h o via gmail a:
voleibolesplugues@gmail.com

Lloc de l’activitat:

Institut La Mallola (Esplugues)
Organitza: Club Voleibol Esplugues
Activitat Becable

Beques: "Informació a la pàg. 22"

Allotjament:

Alberg Esportiu Aster

Activitats:

Entrenament al pavelló municipal i a
la platja. Activitats aquàtiques. Excursions.

Preus:

435 € amb pensió completa

Inscripcions:

Al CEM LES MORERES, els dilluns,
dimecres i divendres de 18h a 20h o via
gmail a: voleibolesplugues@gmail.com
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TennisTaula
Edats:

A partir de 6 anys sense
edat màxima

Dates:

Del 27 de juny al 29 de juliol

Horaris:

De 17 a 18.30 h o de 18.30 a 20 h

Torns:

1a setmana del 27-06 al 01-07
2a setmana del 04-07 al 8-07
3a setmana del 11-07 al 15-07
4a setmana del 18-07 al 22-07
5a setmana del 25-07 al 29-07

Lloc de l’activitat:

Centre Cultural l’Avenç
(C/Angel Guimerà, 27-29, Esplugues)
Nombre de places:
10 alumnes x torn (amb un mínim de 4)

Inscripcions:

A secretaria del Centre Cultural L’Avenç
(de dilluns a divendres, de 17h a 20h)
20% de descompte per inscripcions
realitzades abans del 13 de maig

Preus: €
1ª setmana

35 €

2 setmanes

65 €€

3 setmanes

85 €

3 setmanes

100 € €

3 setmanes

115 €

Organitzat per: Tennis Taula L’Avenç
Activitat Becable

Beques: "Informació a la pàg. 22"

CAMPUS DE

Futbol CFA
Espluguenc
Edats:

De 5 a 16 anys

Dates:

Del 27 de juny al 29 de juliol

Horaris:

De dilluns a divendres, de 9 a 14.00h

Lloc de l’activitat:

Camp Municipal de futbol Salt del Pi
C. Severo Ochoa, 23-51
Nombre de places: limitades

Inscripcions:

Del 19 d’abril fins el 18 de juny.
Camp Municipal de futbol Salt del Pi
(dilluns a divendres, de 18 a 20 h)
C. Severo Ochoa, s/n /
info@cfaespluguenc.com

Preus:
ESPECIAL BETIS CAMP
(del 27 de juny a l’1 de juliol)

150 €

1 setmana

85 €

2 setmanes

140 €

3 setmanes

175 €

4 setmanes

200 €

Servei d’acollida: de 8 a 9 h, 15€
per setmana i nen/a
BETIS CAMP 10% jugadors del CFA
Espluguenc
Descompte del 10% germans
Descompte del 10% per portar una amic/
amiga al club
Organitzat per: CFA Espluguenc
Activitat Becable

Beques: "Informació a la pàg. 22"
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TALLERS INTENSIUS DE
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CAMPUS DE

Futbol CF.Can Vidalet

Edats:

De 4 a 14 anys

ESPLUESTIU / 2022
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Inscripcions:

Dates:

Presencial: Camp Municipal de futbol El
Molí, els dimecres de 18h a 20h. C. Molí,
s/n .Tel. 93 473 14 02 .

Horaris:

On line: A partir de l’1 d’abril al
web: www.cfcanvidalet.com

Del 27 de juny al 29 de juliol
De dilluns a divendres, de 9h
a 13:30h i de 15h a 17h

Lloc de l’activitat:

Camp Municipal de futbol
“El Molí” (c/ Molí, s/n)

Preus:
Nº setmanes Només matí Només tarda (Matí i tarda)
1 Setmana€

80 €

30 €

110 €

Nombre de places: limitades

2 Setmana

155 €

55 €

210 €

Servei d’acollida:
De 8.30h a 9 h : 5 €
Servei de menjador:
De 13.30 a 15 h: 8 € /dia

3 Setmana

225 € €

80 €

290 €

4 Setmana

285 €

105 €

375 €

5 Setmana

335 €

125 €

435 €

1dia

17 €

7€

22 €

Organitzat per:
Club de Futbol Can Vidalet

Descomptes:

Descomptes acumulables de
fins el 20%:
-Socis del CF.Can VIdalet fins
un 10%
-Germans fins un 10% per a
cadascun)
Activitat Becable

Beques: "Informació a la pàg. 22"
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EDUCACIÓ EN EL LLEURE

A la Natura

Edats:

De 3 a 12 anys

Dates:

Del 27 de juny al 29 de juliol,
ambdós inclosos.

Lloc de l’activitat:

Casa Termes
(seu de l'Espluga Viva)
Carrer de Sant Francesc Xavier, 7
En cas de canvi d'ubicació, ho
comunicariem en el moment de la
preinscripció.

Sortides:

Es farà una sortida setmanal. El preu
està inclòs en la quota. El dia de la
reunió de famílies es concretaran les
sortides.

Inscripcions:

A determinar.

Descomptes:
A determinar.

Preus:

A determinar.

CAMPAMENTS DE
L’AE ESPLUGA VIVA
Follets:

Dates: Del 4 al 10 de juliol
Edats: De 5 a 8 anys
Lloc de l’activitat:
A determinar

Llops:

Dates: Del 4 al 10 de juliol
Edats: De 8 a 12 anys
Lloc de l’activitat:
A determinar

Raiers:

Dates: Del 4 al 9 de juliol
Edats: De 12 a 15 anys
Lloc de l’activitat:
A determinar

Klaners:

Dates: Del 23 al 30 de juliol
Edats: 17-18 anys
Lloc de l’activitat:
Galícia.

*Inscripcions tancades a infants i
joves de l’agrupament.
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CASAL D'ESTIU DE
L'ESPLUGA VIVA
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EDUCACIÓ EN EL LLEURE

A la Natura

Esplai Pubilla
Cases Can Vidalet

Adreça: Plaça de la Bòbila, 1
Tel: 93 438 48 96.
esplaipubilla@fundesplai.org
pubillacasescanvidalet.fundesplai.org

Dates:

Del 18 al 27 de juliol

Lloc de l’activitat:

Campament Els Roures
(Mas Cabàlies-Ogasa)

Edats:

Nois i noies nascuts al 2011 i 2012
*Les dates del campament poden variar.

Campament Shylika
Dates:

Del 28 de juny al 8 de juliol

14
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Campament Nusa-Khan

Lloc de l’activitat:

Sa Indioteria (Mallorca)

Colònies Eca i Tabit
Dates:

De l'11 al 15 de juliol

Edats:

Infants nascuts entre el
2015 i el 2018

Lloc de l’activitat:

Viladoms de Baix

Colònies Alnitac
Dates:

Del 9 al 15 de juliol

Edats:

Infants nascuts al 2013 i 2014

Lloc de l’activitat:

Can Massaguer

Edats:

Nois i noies nascuts al 2009 i 20101
*Les dates del campament poden variar.

Casal Jove
Dates:

A determinar

Lloc de l’activitat:

A determinar

Edats:

Nois i noies nascuts entre el 2005 i
2008 compte el curs 20/21

Colònies Indi
Dates:

A determinar

Lloc de l’activitat:

A determinar

Edats:

Joves a partir de 16 anys i adults amb
diversitat funcional moderada o lleu.
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A la Natura

Casal juliol, agost
i setembre
Dates:

Del 27 de juny al 2 de setembre

Edats:

Per a infants de 3 a 12 anys

Lloc de l’activitat:

Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Horaris:

De 9 a 14 hores, de dilluns a divendres,
amb serveis opcionals fins a les 16 h i
acollides matinals

Casal Petita Infància
(infants que caminen)
Dates:

Del 4 al 29 de juliol

Edats:

Per a infants d'1 a 3 anys

Lloc de l’activitat:

Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Horaris:

De 9 a 13 h, amb serveis opcionals
fins les 16 h

Activitat Becable

Beques: "Informació a la pàg. 22"

Casal Jove
Dates:

Per a nois i noies de 13 a 17 anys

Edats:

Del 4 al 29 de juliol

Lloc de l’activitat:

Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Horaris:

De 9 a 13 h, amb serveis opcionals
fins les 16 h

Inscripcions:

A la secretaria de l’Esplai, dimarts i
dissabtes de 10 a 13 h, i de dilluns a
divendres, de 16 a 19 h.
Les inscripcions de colònies i casals es
tancaran l'11 de juny o fins exhaurir
places.
Cal abonar una reserva mínima del
30% en el moment de fer la inscripció
(efectiu o targeta). La resta del
pagament s’ha de realitzar abans de
l’inici de l’activitat.
Els no socis hauran d’abonar un
increment de 27€ en concepte de
matrícula.
Cal portar fotocòpia de la targeta
sanitària, cartilla de vacunacions i DNI
del pare/mare o tutor/a.

Baixes
En cas de baixa, a partir de 15 dies
abans de la data d’inici es retornarà
fins el 50% del total del cost. Després
d’aquest període només es retornarà
el 50% per malaltia amb certificat
mèdic que ho acrediti.
L’entitat organitzadora es reserva
el dret d’anul·lar i/o modificar la
proposta d’activitats en funció de la
baixa inscripció o d’altres motius que
es considerin.
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A la Natura

GRUP D’ESPLAI
ESPURNES

C/ Bruc 40, Baixos
93.3720606
espurnesinfo@fundesplai.org
www.esplaiespurnes.org

Colònies Pol·lioth
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Dates:

Del 4/7 al 8/7

Edats:

De P3 a 1r de Primària tenint en
compte el curs 21/22

Lloc de l’activitat:

Casa de colònies Mas Cabàlies

Campaments Sírius
Dates:

Del 9/7 al 16/7

Edats:

De 2n a 4rt de Primària tenint en
compte el curs 21/22

Lloc de l’activitat:

Terreny d’acampada El Muntaner,
Sobremunt, Osona

Campaments Iris
Dates:

Del 9/7 al 16/7

Edats:

De 5è de Primària a 1r d’ESO tenint
en compte el curs 21/22

Lloc de l’activitat:

Terreny d’acampada El Muntaner,
Sobremunt, Osona

Ruta Orió
Dates:

Del 16/7 al 23/7

Edats:

De 2n a 4rt d’ESO tenint en compte el
curs 21/22

Lloc de l’activitat:

Diferents municipis de la Costa Brava

Casal d’estiu
Dates:

Del 27/6 al 29/7

Edats:

De P3 a 6è de Primària

Horaris:

De 9 a 14 h amb servei d’acollida (8 h),
menjador (15.30 h) i tarda (17 h)

Casal de menuts
Dates:

De l’1/7 al 29/7

Edats:

D’1 a 3 anys

Horaris:

Activitat Becable

Beques:

"Informació a la
pàg. 22"

De 9 a 13 h amb servei d’acollida (8 h),
menjador (15.30 h) i tarda (17h)

Casal jove
Dates:

Del 27/6 al 29/7

Edats:

ESO i Batxillerat

Horaris:

De 10 a 14 h
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A la Natura

Casal de setembre
Dates:

Data: a determinar

Edats:

De P3 a 6è de Primària

Horaris:

De 9 a 14 h, amb servei d’acollida
(8 h), menjador (15.30 h) i
tarda (17 h)

Inscripcions:
del 18 d’abril al 27 de maig a través
de la pàgina web de l’esplai Espurnes i
pròrroga al Casal de setembre fins el 15
de juliol.
Documentació necessària: fotocòpia
del DNI de mare, pare o tutor legal /
fotocòpia de la targeta sanitària / dades
bancàries (possibilitat de pagar amb
targeta el mateix dia) / foto mida carnet
Descompte:
totes les activitats tenen un 10% de
descompte a partir del 2n germà,
excepte als serveis opcionals dels casals
(acollida, menjador i tarda).
1717

Recull un programa d’activitats
diverses perquè la gent gran continuï
Activitats per a
realitzant activitat física i cultural, amb
n
ra
la gent g
l’objectiu de mantenir un benestar
integral i alhora afavorir la xarxa de
relacions entre les persones d’aquest
A l'Estiu Segueix Actiu’ col·lectiu.

A qui va destinat:

A persones majors de 60 anys

Dates:

Nombre de places: 35 per grup (subjecte a
modificacions depenent de la situació sanitària)

Inscripcions:

del 23 de maig al 10 de juny.

Del 27 de juny al 28 de juliol
De dilluns a dijous

Es pot fer:

Grups:

Presencialment

1r grup: de 10 a 11 h
2n grup: d’11 a 12 h

Lloc de l’activitat:

Casals municipals, parcs de la
ciutat, piscina municipal i altres
municipis.
Les activitats es realitzaran seguint
les indicacions de les autoritats
sanitàries en aquell moment.

PAC Central. Plaça Santa Magdalena, 24.
PAC de Can Vidalet. Edifici Molí. Rbla.
Verge de la Mercè, 1

Telefònicament - 900 300 082

Telemàticament www.esplugues.cat

Preus: gratuït.
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Casal d’estiu per
a persones amb
Diversitat Funcional
S’ofereixen activitats lúdiques
per a persones amb discapacitat
psíquica del municipi.

A qui va destinat:
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Joves i adults de 15 a 40 anys
aproximadament, residents a
Esplugues.
(Les places són limitades)

Dates:

Del 2 al 12 d’agost
(ambdós inclosos)

Horaris:

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Preus:

50 euros per cada persona inscrita
(Cal un nombre mínim
d'inscripcions per a la seva
realització)

Lloc de l’activitat:

A determinar
(La realització de l’activitat està
subjecte a les indicacions de les
autoritats sanitàries en aquell
moment).

Inscripcions:
Del 3 al 12 de maig, presencialment
demanant cita prèvia a:
PAC Central: Plaça Santa Magdalena, 24
PAC Can Vidalet (Edifici Molí), Rambla
Verge de la Mercè, 1
En el moment que es formalitzi la
inscripció caldrà omplir un formulari i
aportar la següent documentació:
Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor/a
• Targeta acreditativa de la discapacitat
o document on consti el grau de
discapacitat
• Targeta sanitària de la persona participant
• Fotocòpia de la pauta de medicació
• Es mantindrà una entrevista individual
amb les famílies prèviament a l’inici del
casal.

CASAL

,
ts
Art ístic per a Infan

Tema: Un viatge fantàstic. Per somniar i
donar peu a la imaginació fent ús de la
creativitat i l'expressió plàstica, coneixent
personatges estranys i indrets fantàstics.
Cada setmana ens endinsarem en
un univers de somni a través de l'art,
l'artesania, el joc... Tot pintant, jugant,
fent ceràmica, descobrint, rient...

CASAL

,
s
Art ístic per a Jove

Lloc de l’activitat:

Lloc de l’activitat:

Edats:

Edats:

Dates:

Dates:

Espai de les Arts (Centre Municipal
Puig Coca, Petit parc de l’Amistat s/n)
Dels 5 (el juliol han finalitzat P4)
fins els 12 anys

1ª setmana Del 27 juny a l’1 de juliol
2ª setmana Del 4 al 8 de juliol
3ª setmana De l’11 al 15 de juliol
4ª setmana Del 18 al 22 de juliol
5ª setmana Del 25 al 29 de juliol

Horaris:

De 9 a 13 hores (de dilluns a divendres)

Horari Acollida
de 13 a 14 h (de dilluns a divendres)
Nombre de places: 40

Preus:

Espai de les Arts (Centre Municipal
Puig Coca, Petit parc de l’Amistat s/n)
De 13 a 16 anys
(han d’haver cursat 6é de primària)

1ª setmana Del 27 de juny a l’1 de
juliol. Ceràmica. Modelat
d’animals.
2ª setmana Del 4 de juliol al 8 de juliol.
Dibuix anime, còmic i
manga.
3ª setmana Del 11 al 15 de juliol.
Anatomia aplicada al
dibuix.
4ª setmana Del 18 al 22 de juliol.
Elaborar un portfolis
artístic
5ª setmana Del 25 al 29 de juliol.
Color. Tècniques a l’aigua
Nombre de places: 10

Per setmana
casal:

Per setmana casal
+ acollida:

36 €€

45 €€

Activitat Becable

Beques: "Informació a la pàg. 22"

Preus:
Per setmana

36 €€

Activitat Becable

Beques: "Informació a la pàg. 22"
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TALLER D'ESTIU
s,
Per a Joves i Adult
a partir de 16 anys

ESCOLA CERÀMICA

ESCOLA PINTURA

Per tenir un primer contacte amb el fang i
tot el seu món. Taller curt per conèixer les
tres tècniques bàsiques de treball: xurros,
planxa o torn.

El concepte sketching en pintura fa referència
a un dibuix suggerent i amb pocs detalls.
És un primer apunt per desenvolupar després
una pintura més acabada. En aquest curs
aprendrem a transmetre la noció general del
dibuix de manera senzilla, per aconseguir
donar una idea ràpida del que es vol
representar.

INICIACIÓ A LA CERÀMICA
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Lloc de l’activitat:

Espai de les Arts (Centre Municipal Puig
Coca, Petit parc de l’Amistat s/n

Lloc de l’activitat:

Edats:

Espai de les Arts (Centre Municipal Puig
Coca, Petit parc de l’Amistat s/n)

Majors de 15 anys

Dates:

Edats:

Matins:

Majors de 15 anys

Dijous 7,14,21,28 de juliol

Horaris:

De 10 a 13 h, les classes de 3 hores
D’11 a 13 h, les classes de 2 hores

Tardes:
Dilluns 27 de juny, 4, 11 i 18 de juliol
Dimecres 29 de juny,6,13 i 20 de juliol

Horaris:

De 17.30 a 20.30 h, les classes de 3 hores
De 18.00 a 20.00 h, les classes de 2 hores

Preus:
Classes de 3
hores
Classes de 2
hores:

SKETCHING

Preu
resident

Preu no
resident

61,28 € €

91,92 € €

40,85 € €

61,28 € €

Dates:

Tardes:
- Dimarts 28 de juny,5, 12 i 19 de juliol

Horaris:

De 17.30 a 19.30 h

Preus:
Classes de 2
hores:

Preu
resident

Preu no
resident

40,85 € €

61,28 € €
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ESCOLA DE PINTURA
INICIACIÓ A LA PINTURA

Aprenent diferents conceptes i tècniques
en pintura i dibuix des d’un nivell inicial,
l’alumne anirà adquirint habilitats de manera
acompanyada i seguint les seves inquietuds.

Lloc de l’activitat:

Espai de les Arts (Centre Municipal Puig
Coca, Petit parc de l’Amistat s/n)

Edats:

AUTOSERVEI ESCOLA DE
PINTURA

Dates:

Tardes:
- Dimarts 28 de juny, 5, 12 i 19 de juliol

Espai de les Arts (Centre Municipal Puig
Coca, Petit parc de l’Amistat s/n)

Horari

De 17.30 a 19.30 h

Preus:
Classes de 2
hores:

Edats:

Preu
resident

Preu no
resident

40,85 € €

61,28 € €

AUTOSERVEI ESCOLA
CERÀMICA
Lloc de l’activitat:

LLOC: Espai de les Arts (Centre Municipal
Puig Coca, Petit parc de l’Amistat s/n)

Edats:

Majors de 16 anys

Dates:

Matins:
De dimarts o divendres

Horaris: de 10 a 13 h
Tardes:
Dilluns o dimecres
Horaris: De 17.30 a 20.30 h

Preus:

Lloc de l’activitat:

Consultar directament a l’escola

Majors de 16 anys

Dates:

Tardes:
- Dimarts, de 17.30 a 19.30 h

Preus:

Consultar directament a
l’escola

Inscripcions:

A partir del dijous 5 de maig
(places limitades)
Aquest curs prioritzarem les inscripcions
online. Per fer la inscripció al casal s’haurà
d’enviar un correu electrònic a
casaldelesartsesplugues@gmail.com
S'ha d'indicar:
A quin casal és vol inscriure (al d’infants
o al de joves), el nom complert, l'edat
de l'infant o jove, les setmanes que es vol
apuntar i un telèfon de contacte.
En cas de no poder fer la inscripció online,
podeu fer-la presencialment els dijous de
10 a 13h i de 17 a 18.30h a l’Edifici Puig
Coca 4rta planta.
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CASAL

Durada: del 27 de juny al 29 de juliol
(ambdós inclosos)

ç,
de Teatre de l'Aven

Horaris:

De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h

Més enllà de les arts escèniques: jocs
teatrals, disfresses, màscares i titelles.
Teatre al carrer, teatre de llum, clown, cant,
jocs tradicionals i gimcanes. També es fa
piscina i activitats d'aigua.

Nombre de places: Limitades

Preus setmana: 65 € (5 dies)
Descomptes:

Grup 1: de P4, P5 i 1r de primària

Descomptes del 7% per a: persones
sòcies de L'Avenç, família nombrosa o
monoparental, tenir al casal un segon
germà/germana i apuntar-se a més de 3
setmanes.

Grup 2: de 2n, 3r i 4t de primària
Grup 3: de 5è, 6è i 1r d'ESO
Grup 4: 2n, 3r i 4t d'ESO
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Les Sol·licituds de Beques

Per a més informació
i presentació de
sol·licituds

TERMINI DE PRESENTACIÓ:
La sol·licitud haurà de presentarse mentre estigui obert el període
d’inscripció a l’activitat.

VIA TELEMÀTICA:

Formalitzar prèviament la sol·licitud
d’inscripció a l’activitat per a la qual es
demana l’ajut.

PRESENCIAL

www.esplugues.cat

Es podran sol·licitar ajuts econòmics
només per a la inscripció a les activitats
bàsiques i menjador.

Sol·licitant cita prèvia al Punt
d’Atenció a la ciutadania:
Tel: 900 300 082

https://citaprevia.ubintia.com/
esplugues/

BAREMS ECONÒMICS
RENDA PER CAPITA ANUAL

SUBVENCIÓ ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES

Fins a 2.828,09 € €

90%

de 2.828,10 € a 3.624,89 € €

65%

de 3.624,90 € a 4.421,69 € €

40%

4.421,70 € a 5.218,49 € €

25%

a partir de 5,218, 50 € €
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DAVANT QUALSEVOL DUBTE,
TRUQUEU AL TELÈFON 900 300 082
SEGUEIX-NOS: @AJESPLUGUES I
WWW.ESPLUGUES.CAT

