Esplu

estiu
ACTIVITATS DE LLEURE

PER A L’ESTIU · 2019

CASALS D’ESTIU · CASAL JOVE · CASALS ESPORTIUS
CAMPUS ESPORTIUS · ACTIVITATS DE NATURA · ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN
ESPAI MUNICIPAL DE LES ARTS (també per a adults)

ÍNDEX

Casal d’estiu

03

Casal jove

05

Casals esportius

06

Campus esportius / Piscines d’estiu

08

Activitats de natura

15

Activitats esportives per a la gent gran

18

Casal d’estiu per a persones amb diversitat funcional

18

Espai de les arts

19

Centre cultural L’Avenç

22

Ajuts econòmics per a les activitats d’estiu 2019

23

Espluestiu2019

CASAL D’ESTIU
(3 a 12 anys)
Arriben els casals d’estiu per a tots els
infants d’Esplugues. Una oportunitat per
gaudir de l’estiu amb els companys i
companyes, de les activitats, la piscina o les
excursions.

DESTINATARIS/ÀRIES
· Infants de P3 a 6è (tenint en compte el curs
2018-2019)
· Les places són limitades (en total, n’hi haurà
530).
· Hi tindran prioritat tots els infants residents o
escolaritzats a Esplugues. Es reservarà un 5%
de les places per als infants amb necessitat de
suport específic.
· Si queden places, hi podran optar altres que no
visquin ni estiguin escolaritzats a Esplugues.
En aquest cas, aquests nens o nenes no gaudiran de subvenció municipal.

€

PREUS

ACTIVITATS BÀSIQUES
· Tot el casal (del 25 de juny al 26 de juliol): 195€
· Per quatre setmanes: 180 €
· Per tres setmanes: 160 €
· Per dues setmanes: 140 €
· Per una setmana: 80 €
(Preus amb sortides incloses )
SERVEI D’ACOLLIDA
De 7.30 a 9.00h
· Per dia: 3,30 €
· Per cada setmana: 15,10 €
De 8 a 9 h
· Per dia: 2,50 €
· Per cada setmana: 11,50 €
SERVEI DE MENJADOR
· Per dia: 7,90 €
· Per setmana: 35,70 €
ACTIVITATS DE TARDA
· Per dia: 3,30 €
· Per setmana: 15,10€

DATES
Del 25 de juny al 26 de juliol de 2019 (ambdós
inclosos, en torns setmanals)
HORARIS
· De dilluns a divendres, de 9 a 14h (excepte el
dia de l’excursió )
· Servei optatiu d’acollida: de 7.30 a 9h*
· Servei optatiu de menjador: de 14 a 15.30h*
· Servei optatiu 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 incloses en la quota. El dia de
la reunió de famílies es concretaran les sortides.
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Casald’estiu
(3 a 12 anys):

INSCRIPCIONS
Del dilluns 8 d’abril al dimecres 24 d’abril.
Les persones que ho necessitin podran rebre
suport a les entitats (vegeu apartat de llocs de
suport) durant el període d’inscripció, de dilluns
a divendres, de 17 a 19 hores, i dimecres i divendres de 10 a 12 h.
NOVETAT: No hi hauran preinscripcions. Com l’any
passat, les inscripcions es realitzaran online a
través del web https://casalsestiuesplugues.org.
En cas que algun casal superi les places ofertades, es realitzarà
un sorteig.
A través de les
dades de contacte facilitades, es
donarà a conèixer l’admissió o
no de cada sol·
licitant el dijous 25 d’abril.
No caldrà pagar fins a saber si s’ha estat admès.
Un cop admesos, es podrà pagar amb targeta
en el moment i també aportar la documentació
necessària.
CENTRES D’ACTIVITAT I LLOCS DE
SUPORT A LA INSCRIPCIÓ ONLINE
- Escola Isidre Martí (100 places)
Lloc d’inscripció: Espluga Viva. C. Sant Francesc Xavier, 7-9. Tel. 93 473 39 09
- Escola Folch i Torres (130 places) i Escola
Gras i Soler (100 places)
Lloc d’inscripció: Esplai Espurnes. C. Bruc, 40,
baixos Tel. 93 372 06 06
- Escola Joan Maragall (130 places) i Prat de
la Riba (70 places)
Lloc d’inscripció: C.E. Pubilla Cases Can Vidalet. Plaça de la Bòbila, 1 Tel. 93 438 48 96.
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%

DESCOMPTES

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.
BEQUES
Les sol·licituds de beques només es podran
tramitar a través del web d’inscripció on-line.
A partir d’aquí, es contactarà per facilitar a les
famílies demandants la documentació que s’ha
d’aportar a l’Ajuntament, de forma presencial,
del 25 d’abril al 3 de maig.
Més informació a la pàgina 23.
REUNIÓ DE FAMÍLIES
Com cada any, es farà una reunió de famílies per
tal de conèixer el coordinador/a
i els monitors/es. També s’hi presentarà el projecte educatiu i es resoldran possibles dubtes.
Serà el 6 de juny a las 18 h,
a l’escola en la qual estigui
inscrit l’infant.
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CASAL JOVE (12 a 16 anys)
DESTINATARIS/ÀRIES
· Joves de 1r a 4t d’ESO (tenint en compte el
curs 2018-2019)
· Les places són limitades a 48.
· Hi tindran prioritat tots els nois i noies residents
o escolaritzats a Esplugues. Si queden places,
hi podran optar altres que no visquin ni estiguin
escolaritzats a Esplugues. En aquest cas, aquests
nois i noies no gaudiran de subvenció municipal.
DATES
De l’1 al 26 de juliol de 2019 (ambdós inclosos,
la inscripció es setmanal).
HORARIS
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h.
NOVETAT: Possibilitat de servei de menjador (14
a 15.30 h).

€

PREUS

ACTIVITAT BÀSICA
Per tot el casal (quatre setmanes): 240 €
Per tres setmanes: 200 €
Per dues setmanes: 145 €
Per una setmana: 80 €
SERVEI DE MENJADOR
· Per dia: 7,90 €
· Per setmana: 35,70 €
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
Del dilluns 8 d’abril al dimecres 24 d’abril.
Les persones que ho necessitin podran rebre suport (vegeu apartat Centres d’Activitat) durant el
període d’inscripció, de dilluns a divendres, de 17

a 19 hores, i dimecres i divendres de 10 a 12 h
NOVETAT: No hi hauran preinscripcions. Com l’any
passat, les inscripcions es realitzaran online a
través del web https://casalsestiuesplugues.org.
En cas que algun casal superi les places ofertades, es realitzarà un sorteig.
A través de les dades de contacte facilitades, es
donarà a conèixer l’admissió o no de cada sol·
licitant el dijous 25 d’abril.
No caldrà pagar fins a saber si s’ha estat admès.
Un cop admesos, es podrà pagar amb targeta
en el moment i també aportar la documentació
necessària.
CENTRES D’ACTIVITAT
- Casal Jove Remolí (24 places)
Lloc d’inscripció: C.E. Pubilla Cases Can Vidalet. Plaça de la Bòbila, 1 Tel. 93 438 48 96.
- Casal Jove al Gras i Soler (24 places)
Lloc d’inscripció: Esplai Espurnes C. Bruc, 40,
baixos. Tel. i fax 93 372 06 06.

%

DESCOMPTES

Informació a la pàgina 4.
BEQUES
Les sol·licituds de beques només es podran
tramitar a través del web d’inscripció on-line.
A partir d’aquí, es contactarà per facilitar a les
famílies demandants la documentació que s’ha
d’aportar a l’Ajuntament, de forma presencial,
del 25 d’abril al 3 de maig.
Més informació a la pàgina 23.
REUNIÓ DE FAMÍLIES
Com cada any, es farà una reunió de famílies per
tal de conèixer el coordinador/a
i els monitors/es. També s’hi presentarà el projecte educatiu i es resoldran possibles dubtes.
Serà el 13 de juny a las 18 h, a l’escola en la qual
estigui inscrit el/la jove.
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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, excursions temàtiques...

A QUI VA ADREÇAT
Infants i joves de 3
a 15 anys (els infants de 3 anys han
d’haver cursat P3 a
l’escola)
DATES
· Tot el casal: del 25 de juny al 2 d’agost
(ambdós inclosos)
· 1r torn: del 25 juny al 28 de juny
· 2n torn: del 1 al 5 de juliol
· 3r torn: del 8 al 12 de juliol
· 4t torn: del 15 al 19 de juliol
· 5è torn: del 22 al 26 de juliol
· 6è torn: del 29 al 2 d’agost
· 7è torn: del 2 al 10 de setembre (aquest torn
esta exclòs dins l’oferta de Tot el casal)
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

€

PREUS (IVA inclòs)
ACTIVITAT
SERVEI MENJADOR I
BÀSICA D’ACOLLIDA LUDOTECA

Tot el
casal

77,55 €

254,40 €

1r torn

41,14 €

12,49 €

42,83 €

2n torn

51,42 €

15,61 €

53,54 €

3r torn

51,42 €

15,61 €

53,54 €

4t torn

51,42 €

15,61 €

53,54 €

5è torn

51,42 €

15,61 €

53,54 €

6è torn

51,42 €

15,61 €

-

7è torn

71,99 €

21,85 €

-

-

3,24 €

11,20 €

1 dia
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246,33 €
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INSCRIPCIONS
· Les inscripcions es realitzaran a partir del 3
d’abril, a la recepció del Complex Esportiu Municipal La Plana.
· El pagament es realitzarà en efectiu en el moment de la inscripció.
CAL PORTAR:
· Fotocòpia de la targeta sanitària
· Fotocòpia del carnet de vacunacions

ESPAI
· Complex Esportiu Municipal i piscines 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

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.
BEQUES
Les sol·licituds de beques es podran presentar
mentre estigui obert el període d’inscripció a
l’activitat, als Punts d’Atenció a la Ciutadania.

%
SORTIDES
S’organitzarà dues sortides per grup durant tot
el casal.

i

INFORMACIÓ

A la recepció de la instal·lació del Complex Esportiu Municipal la Plana (934802718).

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 30% de descompte sobre el preu de l’activitat. Els descomptes no seran mai acumulables.

PÀGINES WEB:
www.esplugues.cat
i www.laplana.duetsports.com
(Podeu descarregar-vos el dossier informatiu de
Casal Esportiu en aquestes pàg web, a partir del
14 de juny 2019)
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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.

FUTBOL SALA
EDATS: de 4 a 15 anys
DATES: del 25 de juny al 26 de juliol
HORARI: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Lloc de l’activitat: IES Severo Ochoa
Piscina Parc dels Torrents
NOMBRE DE PLACES: 100
INSCRIPCIÓ: del 30 d’abril al 14 de juny
· CEM Les Moreres (dimarts-dijous-divendres
de 17.30 a 20 h, oficines del Club 1ª planta)

· Més informació: Tel.: 675 132 655 i
e-mail: aepecampus@gmail.com
PREUS per persona i setmana (obsequi de 2 samarretes i bossa inclòs):
FINS AL
31 DE MAIG

DE L’1 AL
14 DE JUNY

PREU PREU JUGA- PREU PREU JUGAGENE- DORS/ES CLUB GENE- DORS/ES CLUB
I GERMANS
RAL
RAL I GERMANS

1 set. 85 €

80 €

95 €

90 €

2 set. 125 €

115 €

135 €

125 €

3 set. 160 €

145 €

170 €

160 €

4 set. 185 €

170 €

195 €

180 €

5 set. 210 €

190 €

220 €

200 €

Servei optatiu d’acollida de 8h a 9h (a partir de
les 8h a l’exterior de la instal·lació)
ACOLLIDA

PER NEN/A

GERMANS

1h/5 dies
1h/1 dia

15 €
4€

20 €
6€

HANDBOL
EDATS: de 4 a 10 anys (campus) i d’11 a 14 anys
(tecnificació)

PREUS:
DATA

DATES: del 24 de juny al 19 de juliol
HORARI: MATI: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
TARDA: de dilluns a divendres de 16 a 18 h
TOT EL DIA: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
i 16 a 18 h
LLOC DE L’ACTIVITAT: CEIP Can Vidalet
NOMBRE DE PLACES: 80
INSCRIPCIÓ: de l’1
d’abril al 14 de juny
Complex Esportiu
Municipal Les
Moreres (de dilluns
a divendres de 17 a
20 h, al despatx del Club Handbol Esplugues)
8

PREU
Matins Matins i tardes

1r torn
24 de juny 5 de juliol

160 €

180 €

2n torn
8 de juliol al 19 de juliol

160 €

180 €

95 €

115 €

1 setmana aïllada
24/28 juny, 1/5 juliol,
8/12 juliol, 15/19 juliol
Menjar

9 €/dia

DESCOMPTES:
- Inscripcions 2n o més germans/nes 10% descompte* excepte menjador.
- Socis del club 10% descompte* excepte
menjador. Descomptes no acumulables.
ORGANITZAT PER: Club Handbol Esplugues

Espluestiu2019

VOLEIBOL (promoció)
EDATS: nens i nenes nascuts/des entre 2006 i
2014
DATES: 1r torn: del 25 de juny al 5 de juliol
		
2n torn: del 8 al 19 de juliol

INCLOU: Piscina de 13 h a 14 h, samarreta del
campus, activitats manuals en anglès diàries i
dos excursions (una per cada torn)
NOMBRE DE PLACES: 40 per torn
Inscripció: A partir del 8 d’abril, al CEM Les Moreres
(dilluns, dimecres i divendres, de 18 a 20 h)

HORARI: de dilluns a divendres, de 9 a 14h
LLOC DE L’ACTIVITAT: a determinar

PREU PER PERSONA:
- Un torn: 140 €
(jugadores del club 95 €)
- Dos torns: 250 €
(jugadores del club 180 €)
ORGANITZAT PER:
Club Voleibol Esplugues

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA I TRAMPOLÍ
EDATS: de 6 a 18 anys

INSCRIPCIÓ: a partir del 24 d’abril per a socis i a
partir del 6 de maig per els no socis.

DATES: Del 25 de juny al 31 de juliol
HORARI: De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h
i/ o de 9 a 17 h.
· (Servei opcional d’acollida:
de 8.15 a 9 h (4 nens/es mínim 5 €/setmana)
· (Servei opcional de menjador:
veure quadre adjunt)
LLOC DE L’ACTIVITAT: Sala de Gimnàstica Artística del CEM Les Moreres.
NOMBRE DE PLACES: 60 places per setmana.
Matí
Setmana 25 a 28 juny
64 €
1 setmana de 5 dies
80 €
2 setmanes de 5 dies
155 €
3 setmanes de 5 dies
230 €
4 setmanes de 5 dies
300 €
Setmana 29 a 31 juliol
48 €
Catering setmana 5 dies		
Catering setmana 4 dies		
Catering setmana 3 dies		

LLOC: Complex Esportiu Municipal Les Moreres
(de dilluns a dijous, de 17 a 20 h, a les oficines
del CGE Les Moreres)
PREU PER PERSONA: (veure quadre adjunt)
DESCOMPTES: 5% descompte per germà/ana
10% descompte per segon germà/ana
			
ORGANITZAT PER:
Club Gimnàstica Esplugues Les Moreres

SOCIS
NO SOCIS
Matí +Tarda
Matí
Matí +Tarda
72 €
72 €
80 €
90 €
90 €
100 €
170 €
170 €
185 €
250 €
250 €
270 €
330 €
320 €
350 €
54 €
54 €
60 €
33 €		
38 €
26 €		
31€
20 €		
23€
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Campusesportius

BÀSQUET TRILINGÜE
Totes les activitats en realitzaran en castellà, català i anglès
EDATS: de 5 a 18 anys
DATES: del 24 de juny al 26 de juliol
		
(1 torn x setmana)

- Inscrit/a a tot el Campus
(5 setmanes mati+tarda): 420 €
- 2n germà/ana (20% descompte)
- 3r germà/ana (30% descompte)
ORGANITZAT PER:
Club Bàsquet
Nou Esplugues

HORARI:
MATINS: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
· de dilluns a divendres, de 9 a 16.30 h
(amb servei de menjador)
· (servei opcional d’acollida: de 8 a 9 h)
TARDA: de dilluns a divendres de 17 a 19.30 h
LLOC DE L’ACTIVITAT:
- Institut La Mallola (c/Andreu Amat, s/n)
- Complex Esportiu Municipal Les Moreres
- Piscina Parc del Torrents
NOMBRE DE PLACES: 100
INSCRIPCIÓ: Del 24 d’abril al 14 de juny
Complex Esportiu Municipal Les Moreres
Oficina del Club Bàsquet Nou Esplugues
(1a planta)
Telf: 93 126 62 11
Dilluns, dimecres i divendres,
de 17.30 a 20.30 h.
www.cbnouesplugues.com
DESCOMPTES:

PREU SETAMANA

(jugadors/es del CB Nou Esplugues)

Matí
Tarda
Matí+Tarda
Acollida 1h/5 dies
Acollida 1 dia (puntual)
Servei de Menjador

10

75 €
60 €
120 €
15 €
5€
10 € (per dia)

PREU SETMANA

(resta de participants)

75 €
60 €
120 €
15 €
4€
10 € (per dia)
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FUTBOL CF CAN VIDALET (CAMP FUTBOL EL MOLI)
EDATS: de 5 a 15 anys
DATES: del 25 de juny al 26 de juliol
HORARI: de dilluns a divendres, de 9 a 13:30 i
de 15 a 17h
LLOC DE L’ACTIVITAT:
Camp Municipal de futbol El Molí (c. Molí, s/n)
PLACES: limitades
INSCRIPCIÓ: Camp Municipal de futbol El Molí
(dilluns a divendres, de 18h a 20h) C. Molí, s/n
Tel. 93 473 14 02 / www.cfcanvidalet.com
direcciondeportiva@cfcanvidalet.com
PREU:
Per setmana
(5 dies)

MATÍ + TARDA
85 €

MATÍ
70 €

TARDA
35 €

SERVEI D’ACOLLIDA: de 8.30 a 9 o de 17.30 a
18 h gratuït
De 8 a 8.30 h, 5€/dia o 10€/setmana
Servei de menjador de 13.30 a 15 h: 10€/dia i
35€/setmana
DESCOMPTES DE FINS EL 35%
Descomptes no acumulables:
- Inscrits/es 5 setmanes (10% descompte)
- Per portar un amic/amiga que no jugui al club
(els dos un 15% descompte)
- Germans (20% descompte a tots)
Descomptes acumulables:
- Socis de l’entitat (10% descompte)
- Inscripcions realitzades i liquidades abans del 3
de juny (5% descompte)
ORGANITZAT PER: Club de Futbol Can Vidalet

FUTBOL SETEMBRE (CAMP FUTBOL EL MOLI)
EDATS: de 5 a 15 anys
DATES: del 1 al 6 de setembre
HORARI: de dilluns a divendres, de 9 a 13:30h
LLOC DE L’ACTIVITAT:
Camp Municipal de futbol El Molí
PLACES: limitades
INSCRIPCIÓ: Camp Municipal de futbol El Molí
(de dilluns a divendres, de 18h a 20h) C/ Molí,
s/n / Tel. 93 473 14 02 / www.cfcanvidalet.com
direcciondeportiva@cfcanvidalet.com

- Per portar un amic/amiga que no jugui al club
(els dos, un 15% descompte)
- Germans (20% descompte a tots)
Descomptes acumulables:
- Socis de l’entitat (10% descompte)
- Inscripcions realitzades i liquidades abans del
31 de juliol (5% descompte)
ORGANITZAT PER:
Club de Futbol
Can Vidalet

PREU: Per setmana (5 dies): 70 €
SERVEI D’ACOLLIDA: de 8.30 a 9 h gratuït.
de 8 a 8.30 h, 5 € dia o 10€ setmana
DESCOMPTES DE FINS EL 35%
Descomptes no acumulables:
-Inscrits/es 6 dies (10% descompte)
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Campusesportius

FUTBOL CFA ESPLUGUENC (CAMP FUTBOL SALT DEL PI)
EDATS: de 5 a 16 anys

PREUS:

DATES: del 25 de juny al 26 de juliol
HORARI: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
LLOC DE L’ACTIVITAT:
Camp Municipal de Futbol Salt del Pi
C. Severo Ochoa, 23-51
PLACES: limitades
INSCRIPCIÓ:
del 23 d’abril fins
el 15 de juny.
Camp Municipal
de futbol Salt del Pi
(dilluns a divendres,
de 18 a 20 h)
C. Severo Ochoa, S/N
/ 93 371 75 50
/ info@cfaespluguenc.com

1 set.
2 set.
3 set.
4 set.
5 set.

Per
nen/a

Nen/a
Club

2on germà

95 €
160 €
195 €
220 €
245 €

90 €
155 €
190 €
215 €
240 €

85 € cadascú
150 € “
185 € “
210 € “
235 € “

SERVEI D’ACOLLIDA: de 8 a 9 h, 15 € per setmana i i nen/a
SERVEI DE MENJADOR: de 14 a 16 h (dia esporàdic 9 €/ setmana complerta 40 €)
Per portar un amic/amiga que no hagi estat al
club (el dos, un 5% descompte)
Inclou excursions lúdiques, activitats multi-esportives, piscina i equipacions per als nens i nenes.
ORGANITZAT PER: CFA Espluguenc

PATINATGE ARTÍSTIC
EDATS: de 3 a 17 anys
DATES: del 25 de juny al 26 de juliol
Del 2 de setembre al 6 de setembre.
(Segons demanda)
HORARI: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Servei opcional d’acollida: de 8 a 9 h.
LLOC DE L’ACTIVITAT: Poliesportiu Can Vidalet
(C/ Cedres, s/n)
PLACES LIMITADES: 50 places per setmana
INSCRIPCIÓ: 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:
SOCIS
1 setmana
2 setmana
3 setmana
4 setmana
5 setmana

65 €
120 €
160 €
200 €
220 €

Servei d’acollida de 8 a 9 h.
- 4 € dia puntual
- 15 € per setmana
- 60 € tot el casal
SERVEI DE MENJADOR:
de 14 a 16h.
ORGANITZAT PER:
Esplu-Artístic Club Patí
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NO SOCIS
75 €
135 €
180 €
225 €
250 €
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TALLERS INTENSIUS DE TENNIS TAULA
EDATS: a partir de 6 anys sense edat màxima
DATES: del 25 de juny al 26 de juliol
HORARIS: de 17 a 18.30 o de 18.30 a 20 h
Torns:
· 1a setmana del 25-06 al 28-06
· 2a setmana del 1-07 al 5-07
· 3a setmana del 8-07 al 12-07
· 4a setmana del 15-07 al 19-07
· 5a setmana del 22-07 al 26-07
LLOC DE L’ACTIVITAT: Centre Cultural l’Avenç
(C/Angel Guimerà, 27-29, Esplugues)

20% de descompte per inscripcions realitzades
abans de l’1 de maig

NOMBRE DE PLACES:
10 alumnes x torn (amb un mínim de 4)

PREUS:
1 setmana: 33 €
2 setmanes: 59 €
3 setmanes: 80 €

INSCRIPCIONS: a secretaria del Centre Cultural
L’Avenç (de dilluns a divendres, de 16.30 h a
19.30 h)

4 setmanes: 96 €
5 setmanes: 110 €

ORGANITZA: Tennis Taula L’Avenç

NATACIÓ
EDATS: de 4 a 13 anys

PREUS:

DATES: del 25 de juny al 26 de juliol
HORARI: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
LLOC DE L’ACTIVITAT: CEM La Plana, Escola Prat
de la Riba i Piscina Parc dels Torrents
NOMBRE DE PLACES: 50
INSCRIPCIÓ: a partir del 6 de maig
On?: Oficines del Club Natació Esplugues (CEM
La Plana), de dilluns a divendres, de 18 a 20h

1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes

Per nen/a
SOCIS

Per nen/a
NO SOCIS

85 €
140 €
170 €
195 €
225 €

90 €
150 €
180 €
208 €
235 €

REQUISITS: Els nens a partir dels 9 anys han de
tenir uns coneixements mínims dels quatre estils de natació.
ORGANITZAT PER: Club Natació Esplugues
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Campusesportius

CURSOS INTENSIUS DE NATACIÓ
PISCINA COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA PLANA
DATES: 1 al 31 juliol
CURSOS:
NADONS I CAVALLETS (1 a 3 anys fins a P2)
De dilluns a divendres, de 17.30 a 18.15 h
· Preu mensual: 114,72 €
· Preu quinzenal: 57,36 €
TORTUGUES (3 a 5 anys P3 a P5 ja cursats)
De dilluns a divendres, de 17.30 a 18.15 h
· Preu mensual: 114,72 €
· Preu quinzenal: 57,36 €
DOFINS I TAURONS (6 a 15 anys)
De dilluns a divendres, de 18.15 a 19 h
· Preu mensual: 88,34 €
· Preu quinzenal: 44,1 €

PISCINES D’ESTIU
DATES: del 17 de juny a l’1 de setembre de 2019
HORA:
· Del 17 al 21 de juny, de 15 a 20 h
· Del 22 de juny a l’1 de setembre, d’11 a 20 h
LLOC: PISCINA PARC DELS TORRENTS
14

INSCRIPCIONS:
· A partir de l’1 de juny
· Lloc: Recepció de CEM La Plana
(Duet Esplugues)
· Horari: de 9 a 21 h
El pagament s’efectuarà en efectiu o 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.

Espluestiu2019

ACTIVITATS DE NATURA
Gaudeix d’un estiu a la natura, amb estades
lluny de casa, als campaments, colònies,
rutes i intercanvis d’estiu, dormint en
tendes de campanya o en cases de colònies.
En contacte directe amb la natura, aprenem
a respectar el medi i a desenvolupar-nos-hi,
a educar-nos en valors. Un lloc on l’esforç i
l’amistat tenen el seu màxim significat.

GRUP D’ESPLAI ESPURNES
C. Bruc 40, baixos · Tel. 93.372.06.06 · espurnesinfo@fundesplai.org www.esplaiespurnes.org

COLÒNIES POL·LIOTH (P3 A 1R)*
· Dates: Del 25 al 29 de juny
· Lloc: Els vagons d’Àger
CAMPAMENTS SIRIUS (2N A 4RT)*
· Dates: de l’1 al 6 de juliol
· Lloc: Aransa (Lles de Cerdanya)
CAMPAMENTS IRIS (5È A 1R ESO)*
· Dates: De l’1 al 6 de juliol
· Lloc: Aransa (Lles de Cerdanya)
CASAL DE MENUTS (A L’ESPLAI)
Infants de 0 a 3 anys
· Dates: Tot el mes de juliol
·Lloc: Esplai Espurnes
PER A INSCRIPCIONS O CONSULTES: Esplai
Espurnes (carrer Bruc, núm. 40 baixos), o bé
trucar al telèfon: 93 372 06 06 o enviar un correu
electrònic a espurnesinfo@fundesplai.org
*NO BECABLE
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Activitatsdenatura

ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET
Plaça de la Bòbila, 1 · Tel: 93 438 48 96 · esplaipubilla@fundesplai.org · pubillacasescanvidalet.fundesplai.org

COLÒNIES ECA (nascuts al 2015)*
· Data: Del 9 al13 de juliol de 2019
· Lloc: Can Grau (El Garraf)
· Edat: 3 anys · Preu: a determinar
COLÒNIES TABIT (nascuts al 2014-2013)*
· Data: Del 9 al13 de juliol de 2019
· Lloc: Can Grau (El Garraf)
· Edat: 4 i 5 anys · Preu: a determinar
COLÒNIES ALNITAC (nascuts al 2012-2011)*
· Data: Del 7 al 13 de juliol de 2019
· Lloc: Can Grau (El Garraf)
· Edat: 6 i 7 anys · Preu: a determinar
CAMPAMENT NUSA-KHAN*
(nascuts al 2010-2009)
· Data: del 15 al 24 de juliol de 2019
· Lloc: Campaments Els Prats (Sau)
· Edat: 8 i 9 anys · Preu: a determinar
CAMPAMENT SHYLIKA*
(nascuts al 2008-2007)
· Data: del 27 de juny al 6 de juliol de 2019
· Lloc: Campaments La Pineda (Camarasa)
· Edat: 10 i 11 anys · Preu: a determinar
ELFOS (nascuts al 2006-2005)*
· Data: del 16 al 25 de juliol de 2019
· Lloc: Campament autogestionat La rectoria de
la Selva (Navès) · Edat: 12 i 13 anys
· Preu: a determinar
JOVES (nascuts al 2004-2001)*
· Data: del 27 de juny al 6 de juliol de 2019
· Lloc: Camp de treball. Selva de Mar
· Edat: de 14 a 18 anys · Preu: a determinar
COLÒNIES INDI (adults amb diversitat funcional moderada o lleu)*
· Data: a determinar
· Lloc: a determinar
· Edat: Joves a partir de 16 anys i adults
· Preu: a determinar
*NO BECABLE
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CASAL JULIOL I AGOST
Infants de 3 a 12 anys (2015-2007)
· Lloc: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
· Dates: del 25 de juny al 30 d’agost de 2019
· Horari: De 9 a 14 hores, de dilluns a divendres,
amb serveis opcionals fins a les 16.30h i acollides matinals · Preu: a determinar
CASAL PETITA INFÀNCIA (infants que caminen)
Infants de 1 a 3 anys
· Lloc: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
· Dates: a determinar
· Horari: De 9h a 13h amb serveis opcionals fins
les 16h · Preu: a determinar
CASAL DE SETEMBRE
Infants de 3 a 18 anys (2016-2001)
· Dates: del 2 al 6 de setembre de 2019
· Lloc: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
· Horari: De 9 a 16.30 hores.
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
el 8 de juny de 2019 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.

Espluestiu2019

AGRUPAMENT ESCOLTA ESPLUGA VIVA
CAU Esplugaviva · C/ Sant Francesc Xavier, 7-9 · Tel: 93 473 39 09 · secretaria@esplugaviva.cat

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

· L’entitat organitza campaments de 7 a 12 dies
segons les edats.
· Els més petits (FOLLETS I LLOPS)* marxen
juntes a fer campaments estàtics a dins de Catalunya: del 7 al 14 de juliol.
· La unitat de RAIERS* s’endinsa en el món de
les rutes del 29 de juny al 14 (possibles canvis).
· Les PIONERS* ja comencen a crear el seu projecte i s’encarreguen d’organitzar-se els seus
campaments a nivell tècnic i tenen l’oportunitat
de fer viatges internaciona. Marxen del 26 o 27
de juny al 7 de juliol.
· La unitat de CLANERS tanca el curs gaudint del
projecte que han creat al llarg de tot el curs,
tancant la seva etapa d’infant per començar el
camí de cap.
CASAL D’ESTIU JOVE “LA RAUXA”
ESPLUGA VIVA
· Data:
Del 25 de juny al 26 de juliol, ambdós inclosos.
· Edat: De 12 a 16 anys
(alumnes de 1r a 4t de la ESO)
· Lloc: Al Carrer Sant Francesc Xavier, 7-9.
Les inscripcions són limitades a 20 en el total
de les 5 setmanes, de les quals 10 han de ser
mínimes i 12 màximes per setmana.

INSCRIPCIONS
Del dilluns 8 d’abril al dimecres 24 d’abril. L’horari d’inscripció serà presencial, de dilluns a divendres, de 17 a 19 h.
DESCOMPTES
Per a inscripcions de dos o més germans s’estableix els descomptes següents:
· 15% en la inscripció del segon.
· 20% en la inscripció del tercer.
· 25% en la inscripció del quart i més.
REUNIÓ DE FAMÍLIES
Com cada any, es farà una reunió de famílies
per conèixer el coordinador/a i els monitors/es.
També s’hi presentarà el projecte educatiu i es
resoldran possibles dubtes. Serà el 13 de juny a
las 20 h, a l’Espluga Viva.
PREUS
ACTIVITAT BÀSICA
· Per tot el casal
(cinc setmanes): 270 €
· Per quatre setmanes:
240 €
· Per tres setmanes:
200 €
· Per dues setmanes:
145 €
· Per una setmana:
80 €
*NO BECABLE
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ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN
‘A L’ESTIU SEGUEIX ACTIU’
Amb l’arribada del bon temps, volem animar
al col·lectiu de la gent gran a que continuï
realitzant activitat física i cultural.
Proposem un programa d’activitats diverses,
excursions, piscina, xerrades, amb l’objectiu
de mantenir un benestar integral i alhora afavorir la xarxa de relacions entre la gent gran.
A QUI VA DESTINAT: persones jubilades o més
grans de 60 anys
DATES: Del 25 de juny al 25 de juliol
		
De dilluns a dijous
GRUPS:
1r grup: de 10 a 11 h i 2n grup: d’11 a 12 h
LLOC DE L’ACTIVITAT: esplais municipals, parcs
de la ciutat, piscina municipal i altres municipis.

CASAL D’ESTIU PER A PERSONES
AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
S’ofereixen activitats lúdiques per a persones amb discapacitat psíquica del municipi.
PERSONES DESTINATÀRIES:
Joves i adults de 15 a 40 anys aproximadament,
residents a Esplugues. Les places són limitades.
DATES:
De l’1 al 14 d’agost de 2019 (ambdós inclosos).
HORARI:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
PREU:
50 euros per cada persona inscrita. Cal un nombre mínim de 8 inscripcions per a la seva realització.
Per a més informació: 93 371 33 50 – ext. 2192
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NOMBRE DE PLACES: 35 per grup
INSCRIPCIÓ: de dilluns 6 a divendres 17 de maig
· PAC Central. Plaça Santa Magdalena, 24. Tel.
93 371 33 50
· PAC de Can Vidalet. Edifici Molí. Rbla. Verge
de la Mercè, 1. Tel. 93 371 02 66
També es pot fer trucant al telèfon gratuït
900 300 082
PREU: gratuït

INSCRIPCIÓ:
Del 2 al 10 de maig, a la secretaria del Club d’Esplai
Pubilla Cases Can Vidalet, plaça de la Bòbila, 1 Tel. 93 438 48 96. Horari: de 16 a 19.30 h.
Es mantindrà una entrevista individual amb les
famílies prèviament a l’inici del casal. Es convocarà una reunió per informar sobre les activitats
a realitzar.
En el moment que es formalitzi la inscripció caldrà 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 del/de la participant
· Fotocòpia de la pauta de medicació
LLOC DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Local entitats Esplugues Sense Barreres i Aprenem (c. Rafael Sebastià Irla, s/n.)
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AQUEST ESTIU
CERÀMICA + ART
CASAL ARTÍSTIC PER A INFANTS
Tema: Les cultures del món. Per descobrir diferents cultures i societats, com els esquimals o
els indis, cada setmana una cultura diferent…
A través de les seves obres d’art, artesania, costums… Tot jugant, fent ceràmica, pintant, rient...
LLOC: Espai de les Arts (Centre Municipal Puig
Coca, Petit parc de l’Amistat s/n)
EDATS: De 5 a 12 anys
DATES: del 25 de juny al 28 de juliol
· 1a setmana, del 25 de juny al 28 de juny
(4 dies)
· 2a setmana, del 1 al 5 de juliol		
· 3a setmana, del 8 al 12 de juliol		
· 4a setmana, del 15 al 19 de juliol
· 5a setmana, del 22 al 26 de juliol

HORARI: de 9 a 13 hores
(de dilluns a divendres)
HORARI ACOLLIDA: de 13 a 14 h
(de dilluns a divendres)
PLACES: 30
PREUS:
· Primera setmana: 29 €
· Primera setmana casal + acollida: 36 €
· Per setmana casal: 36 €
· Per setmana casal + acollida: 45 €

ART PER A JOVES
Còmic, ceràmica, moda…
LLOC: Espai de les Arts (Centre Municipal Puig
Coca, Petit parc de l’Amistat s/n)
EDATS: de 13 a 16 anys (els 13 anys s’han de tenir complerts dins el 1r semestre en el moment
de fer l’activitat)

PLACES: 10
PREUS:
· Primera setmana: 29 €
· Per setmana: 36 €

DATES: del 25 de juny al 28 de juliol
· 1a setmana, del 25 de juny al 28 de juny
(4 dies)
· 2a setmana, del 1 al 5 de juliol		
· 3a setmana, del 8 al 12 de juliol		
· 4a setmana, del 15 al 19 de juliol		
· 5a setmana, del 22 al 26 de juliol
HORARI: De 9 a 13 hores, de dilluns a divendres
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Espaidelesarts

TALLER D’ESTIU PER A JOVES I ADULTS, A PARTIR DE 16 ANYS

INICIACIÓ A LA CERÀMICA*

AUTOSERVEI*

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 i torn.

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

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

DATES: els dimarts o dijous del 2 al 25 de juliol.
4 sessions

EDAT: Majors de 16 anys

HORARI: de 10 a 13 h

DATES: els dimarts o dijous del 2 al 25 de juliol.
4 sessions

PLACES: 4

HORARI: de 10 a 13 h

EDAT: Majors de 16 anys

PREU: consultar
directament a l’escola

PLACES: 8
PREU: 56 € (residents a Esplugues)
84 € (no residents)

TASTETS D’ART*
Tallers curts pensats per un tast de diferents
disciplines i així conèixer les seves possibilitats
I característiques. Ideal per un primer contacte
amb el món de l’art.
Són tallers de dues sessions de dues hores cadascú. Només cal escollir dia.
Cal un mínim de persones inscrites per realitzar
els tallers.
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TAST DE PINTURA A L’AIRE LLIURE*

TASTET DE JOIERIA*

Per un primer contacte amb la natura i el dibuix
al natural de l’entorn, les flors, plantes…

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

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

EDAT: Majors de 16 anys

EDAT: Majors de 16 anys
DATES -JULIOLGrup 1
Dilluns 1 i dimecres 3
Grup 2
Dilluns 8 i dimecres 10
Grup 3
Dilluns 15 i dimecres 17
Grup 4
Dilluns 22 i dimecres 24

DATES -JULIOLGrup 1 Dilluns 1 i dimecres 3
Grup 2 Dilluns 8 i dimecres 10
Grup 3 Dilluns 15 i dimecres 17
Grup 4 Dilluns 22 i dimecres 24
HORARI: de 18 a 20 hores
PLACES: 10
PREU: 28 € (residents a Esplugues)
42 € (no residents)

HORARI: de 18 a 20 hores
PLACES: 10
PREU: 28 € (residents a Esplugues)
42 € (no residents)

TASTET DE TORN*
LLOC: Espai de les Arts (Centre Municipal Puig
Coca, Petit parc de l’Amistat s/n) i voltants
EDAT: Majors de 16 anys
DATES - JULIOLGrup 1 Dimarts 2 i dijous 4
Grup 2 Dimarts 9 i dijous 11
Grup 3 Dimarts 16 i dijous 18
Grup 4 Dimarts 23 i dijous 25
HORARI: de 18 a 20 hores
PLACES: 3
PREU: 28 € (residents a Esplugues)
42 € (no residents)

TASTET DE TÈCNIQUES PICTÒRIQUES
EXPERIMENTALS*
LLOC: Espai de les Arts (Centre Municipal Puig
Coca, Petit parc de l’Amistat s/n)
EDAT: Majors de 16 anys
DATES -JULIOLGrup 1 Dimarts 2 i dijous 4
Grup 2 Dimarts 9 i dijous 11
Grup 3 Dimarts 16 i dijous 18
Grup 4 Dimarts 23 i dijous 25
HORARI: de 18 a 20 hores
PLACES: 10
PREU: 28 € (residents a Esplugues)
42 € (no residents)
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INSCRIPCIONS
A partir del dilluns 6 maig (places limitades).
Matins: dilluns, dimarts, dimecres i dijous, d’10
a 13 h
Tardes: de dilluns a divendres, de 18 a 20 h
Lloc: Espai de les Arts (Centre Municipal Puig
Coca, Petit parc de l’Amistat s/n)

· Cartilla sanitària
· Carnet de vacunació
· DNI del pare, mare o tutor
· Informe mèdic o psicològic en cas que l’infant
necessiti una atenció especial.

Cal apuntar-se a l’acollida en el moment de la
inscripció.
Un cop feta la inscripció no es retornarà l’import.
Per a la inscripció dels menors, cal portar fotocòpia de:
*NO BECABLE

CASAL DE TEATRE DE L’AVENÇ
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.
Grup 1: de P4, P5 i 1r de primària
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
DURADA: del 25 de juny al 26 de juliol (ambdós
inclosos)
HORARI: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h
PLACES: limitades
PREU SETMANA: 65 € (5 dies)
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.
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Cap d’aquests descomptes és acumulable.
SERVEIS OPTATIUS
- Acollida: de 7.30 a 9 h - Preu: 4 €/dia
- Menjador: de 13.30 a 15 h - Preu: 8,50 € dia
INFORMACIÓ A SECRETARIA
De dilluns a divendres, de 16.30 a 19.30 h.
Tel. 93 513 54 45 / activitatsavenc@gmail.com
Inscripcions del 24 d’abril fins a ocupació de
places
L’AVENÇ CENTRE CULTURAL
Carrer Àngel Guimerà, 27-29
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AJUTS ECONÒMICS PER A LES
ACTIVITATS D’ESTIU 2019
PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
Termini de presentació: La sol·licitud haurà
de presentar-se mentre estigui obert el període
d’inscripció a l’activitat
Per a més informació i presentació de sol·
licituds:

NOTES
1. Formalitzar prèviament la sol·licitud d’inscripció a l’activitat per a la qual es demana l’ajut
2. Es podran sol·licitar ajuts econòmics només
per a la inscripció a les activitats bàsiques i
menjador.

· Punt d’Atenció a la Ciutadania (PAC) Central:
Pl. Sta. Magdalena, 24
· Punt d’Atenció a la Ciutadania (PAC) Can Vidalet: R. Verge de la Mercè, 1
Horari: 8.30 - 18.30 h · Tel. 900 300 082

BAREMS ECONÒMICS
RENDA PER
CÀPITA 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 %

de 4.421,70 € a 5.218,49 €

25 %

a partir de 5.218,50 €

0%

Els criteris per a l’atorgament d’ajuts individuals,
en concepte de beques,
de l’Ajuntament
d’Esplugues es poden
consultar a
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Davant qualsevol dubte, truqueu al telèfon 900 300 082
Segueix-nos: @ajesplugues i www.esplugues.cat

